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Quan điểm 

Sinh hoạt cộng đồng một năm nhìn lại 

Những tiếng pháo chào đón Tết Dƣơng Lịch đã qua đi. Trong lúc ngƣời Hòa Lan đã trở lại cuộc sống bình 
thƣờng hàng ngày thì ngƣời Việt Nam chúng ta lại tiếp tục rộn rã chuẩn bị đón chào xuân Quý Tỵ. Thân 
hữu ngƣời Hòa Lan hẳn nhiên sẽ hỏi “chừng nào sẽ đến Tết của bạn?”. Năm nay Tết Nguyên đán nhằm 
ngày 10 tháng hai năm 2013. 

Năm mới mang lại cho chúng ta sự tin tƣởng và niềm hy vọng mới nhƣng cũng là lúc để chúng ta nhìn lại 
sinh hoạt của mình một năm vừa qua để từ đó có những kế hoạch, những dự tính cho năm mới.  

Cộng đồng chúng ta cũng vậy, năm mới là dịp để nhìn lại những sinh hoạt của ngƣời Việt tại Hòa Lan một 
năm vừa qua, từ đó có những hoạt động mới cho tƣong lai.   

Với một lập trƣờng rõ rệt chống bạo quyền độc tài cộng sản Việt Nam (CSVN), cộng đồng chúng ta đã có 
những sinh hoạt chính trị sôi nổi. Từ việc kêu gọi đồng hƣơng tham gia biểu tình phản đối chính quyền 
CSVN vi phạm nhân quyền, bán nƣớc cầu vinh vào tháng 4/2012, những cuộc vận động chữ ký qua chiến 
dịch “Triệu con tim, một tiếng nói” vào tháng 11/2012, đến việc tổ chức hội thảo về tình trạng vi phạm nhân 
quyền và cầu nguyện cho đất nƣớc Việt Nam tại Nieuwegein và cuộc tiếp xúc với bộ ngoại giao Hòa Lan 
vào tháng 12/2012 để trao thỉnh nguyện thƣ cũng nhƣ trình bày sự vi phạm nhân quyền, xâm phạm các 
quyền tự do căn bản của CSVN. Trƣớc kẻ thù xâm lƣợc Trung Cộng, cộng đồng đã có cuộc biểu tình trƣớc 
toà đại sứ Trung Cộng để phản đối việc xâm chiến Hoàng Sa, Trƣờng Sa cùng hành động tàn ác của họ 
trong việc bắn giết ngƣ dân Việt Nam, là những nỗ lực của cộng đồng ta trong mục đích đòi hỏi dân chủ, tự 
do cho Việt Nam. 

Trong lãnh vực văn hóa, sinh hoạt đầu tiên trong năm là tổ chức vui xuân đón tết cho đồng hƣơng vào ngày 
14/01/2012 tại Arnhem đã đem lại hƣơng vị Tết cho ngƣời Việt tại Hòa Lan. Sinh hoạt văn nghệ khởi sắc 
hơn nữa qua đêm “Văn Nghệ Nhạc Trẻ” tổ chức ngày 30/06/2012 tại Mijndrecht với sự tham dự của 3 ban 
nhạc Bình Minh, Trùng Duơng và Tình Si. 

Một điểm son cho cộng đồng ngƣời Việt chúng ta là việc thành lập Ủy Ban Xây Dựng Tƣợng Ðài Thuyền 
Nhân. Hy vọng một ngày không xa lá cờ vàng ba sọc đỏ thân yêu sẽ phất phới tung bay trên nền trời Hòa 
Lan khi tƣợng đài thuyền nhân trở thành hiện thực.   

Sinh hoạt cộng đồng nhƣ khu vƣờn hoa muôn mầu muôn vẻ với những sinh hoạt linh động của các đoàn 
thể. Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng có buổi nói chuyện của linh mục Nguyễn Văn Khải vào ngày 14-04-2012 tại 
Houten. Gia đình Quân Cán Chánh VNCH tổ chức lễ Tưởng niệm quốc hận 30/04 để ghi nhớ công ơn các 
chiến sĩ vị quốc vong thân và tƣởng nhớ đồng bào bị CS sát hại, tổ chức Bữa cơm tình thương yểm trợ 
thƣơng phế binh nhƣ để nói lên tình huynh đệ chi binh. Ủy Ban Hổ Trợ Tự Do Dân Chủ, Giáo sứ Lisse và 
cơ sở Việt Tân ngày 25/11/2012 đã cùng tổ chức tại Spijkenisse Thánh lễ Triệu con tim, Một lời cầu nguyện 
và bữa cơm gây quỹ hổ trợ các nhà đấu tranh dân chủ trong nƣớc, là những sinh hoạt đáng nhớ và đầy 
tình anh em. 

Hai sinh hoạt nữa đáng kể trong năm qua là nhóm trẻ IViet tổ chức ngày Lạc vào Việt Nam tại Leiden ngày 
2/6/2012 nhằm giới thiệu văn hoá Việt Nam, đã lôi kéo đƣợc đông đảo ngƣời bản xứ cũng nhƣ đồng 
hƣơng. Tiếp đó Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hòa Lan đã khởi công xây cất Chùa Vạn Hạnh mới qua Lễ đặt 
viên đá đầu tiên xây cất chùa Vạn Hạnh mới tại thị xã Almere ngày 12 tháng 12 năm 2012. Tất cả cho thấy 
sự khởi sắc và đa dạng trong sinh hoạt của cộng đồng ngƣời Việt tại Hoà Lan trong năm 2012 vừa qua. 

Nhìn về quê hƣơng, ai mà không ƣu tƣ cho vận nƣớc. Tiếng dân ta thán vang trời trƣớc nạn tham nhũng, 
cửa quyền. Những ngƣời can đảm đòi quyền sống, quyền tự do thì bị tù đầy quản chế. Xã hội đảo điên, 
luân thƣờng đạo lý tan vỡ. Mộng bá quyền của Trung Cộng ngày càng tỏ rõ, hiểm họa mất nƣớc đang sờ 
sờ trƣớc mặt bởi sự hèn yếu của CSVN đối với kẻ thù phƣơng Bắc. Kẻ có lòng với non sông lẽ nào nhắm 
mắt làm ngơ. 

Hãy cùng nhau dấy lên ngọn lửa hồng soi sáng Việt Nam, hãy đoàn kết để cùng chống kẻ thù duy nhất của 
dân tộc là đảng CSVN. Có nhƣ vậy mảnh giang sơn gấm vóc do cha ông để lại mới có hy vọng tồn tại cho 
con cháu đời sau.  

Chương Ngô 
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Vinh Hồ 
I 
Lĩnh Nam trời đất rộng vô cùng! 
Chí lớn Lạc Long Quân vẫy vùng 
Công chúa Âu Cơ trang quốc sắc 
Ông hoàng Sùng Lãm bậc anh hùng 
Cảm tài cảm sắc duyên kỳ ảo! 
Trăm trứng trăm con chuyện lạ lùng! 
Thời hạn trở về nơi thủy phủ 
Phút chia tay nguyện một lòng trung.  
II  
Phút giã từ non nƣớc trùng trùng 
Bên tai văng vẳng tiếng đàn chùng 
Chàng mang năm chục về Nam Hải 
Thiếp dẫn nửa trăm đến Núi Nùng* 
Chàng giống Rồng mơ ngày hội ngộ     
Thiếp nòi Tiên ƣớc cuộc tƣơng phùng  
Lâm nguy nàng gọi bố ơi! bố…  
Chàng đến cứu nàng khỏi ác, hung.   
       

 
Thành Thăng Long 
Ngày xƣa ở Lĩnh Nam có một thủ lĩnh tên Lộc Tục, 
hiệu Kinh Dƣơng Vƣơng có tài đi dƣới nƣớc nhƣ đi 
trên cạn. Một hôm, Kinh Dƣơng Vƣơng đi chơi hồ 
Ðộng Ðình gặp Long Nữ là con gái Long Vƣơng, hai 
ngƣời kết thành vợ chồng sinh đƣợc một trai đặt tên 
là Sùng Lâm cũng đi dƣới nƣớc nhƣ đi trên cạn, nối 
nghiệp cha, lấy hiệu là Lạc Long Quân. 
 
 Đất Lĩnh Nam có nhiều loài yêu quái giết hại dân 
lành, Lạc Long Quân đến bờ biển Ðông Nam giết 
Ngƣ tinh, đến vùng Long Biên, núi Tản Viên, đầm 
Xác Cáo (Hồ Tây) giết Hồ Tinh, ngƣợc lên vùng 
rừng núi đến đất Phong Châu giết Mộc Tin. Lạc 
Long Quân dạy dân biết cách trồng lúa, lấy ống tre 
thổi cơm, đốn gỗ làm nhà sàn, còn dạy dân ở cho ra 
cha con, vợ chồng. Dân cảm ơn đức, xây cho Lạc 
Long Quân một cung điện trên núi cao. Lạc Long 
Quân thƣờng về quê mẹ dƣới thủy phủ, dặn dân 
chúng rằng: "Hễ có tai biến gì thì gọi ta, ta sẽ về 
ngay!"  
Ðế Lai từ phƣơng Bắc đem quân tràn xuống 
phƣơng Nam đem theo công chúa Âu Cơ. Thấy 
Lĩnh Nam phong cảnh tƣơi đẹp, Ðế Lai sai dựng 

thành đắp lũy định ở lâu dài. Phải phục dịch cực 
khổ, dân ta thán, hƣớng về biển gọi to: "Bố ơi! Sao 
không về cứu dân chúng con!". Chỉ trong chớp mắt, 
Lạc Long Quân về tới. Dân kể sự tình, Lạc Long 
Quân hóa làm một chàng trai đến chỗ Ðế Lai gặp 
Âu Cơ nhan sắc tuyệt trần cùng nhiều thị tỳ và binh 
lính. Âu Cơ thấy Lạc Long Quân uy nghi tuấn tú 
đem lòng yêu thƣơng xin đi theo.  
 
Lạc Long Quân đƣa Âu Cơ về cung điện của mình. 
Ðế Lai về, không thấy con gái, sai quân đi tìm. Lạc 
Long Quân sai hàng vạn ác thú ra chận đƣờng xé 
xác làm chúng bỏ chạy, Ðế Lai đành thu quân về 
phƣơng bắc.  
 
Lạc Long Quân ở với Âu Cơ có mang sinh ra một 
cái bọc. Sau bảy ngày bọc nở ra một trăm quả 
trứng. Mỗi trứng nở ra một ngƣời con trai. Trăm 
ngƣời con trai đều xinh đẹp, khoẻ mạnh và thông 
minh tuyệt vời.  
 
Bao năm trôi qua, Lạc Long Quân sống đầm ấm bên 
vợ con, nhƣng lòng vẫn nhớ thủy phủ. Một hôm Lạc 
Long Quân từ giã vợ con, hóa làm một con rồng vụt 
bay lên mây về biển cả.  
Ngày ngày Âu Cơ mỏi mắt trông chờ mà vẫn biền 
biệt tăm hơi, mới đứng trên ngọn núi cao hƣớng về 
biển gọi: "Bố ơi! Sao không về để mẹ con chúng tôi 
sầu khổ thế này".  
 
Lạc Long Quân trở về tức khắc. Âu Cơ trách chồng:  
- Thiếp vốn sinh trƣởng ở núi cao, động lớn, ăn ở 
với chàng sinh đƣợc trăm trai, thế mà chàng nỡ 
lòng bỏ đi, để mặc con thiếp sống bơ vơ khổ não. 
 Lạc Long Quân nói: 
 -Ta là loài rồng, nàng là giống tiên, khó ở với nhau 
lâu dài. Nay ta đem năm mƣơi con về miền biển, 
còn nàng đem năm mƣơi con về miền núi, chia 
nhau trị vì các nơi, kẻ lên núi, ngƣời xuống biển, 
nếu gặp sự nguy hiểm thì báo cho nhau biết, cứu 
giúp lẫn nhau, đừng có quên. 
 
Hai ngƣời từ biệt nhau, trăm ngƣời con trai tỏa đi 
các nơi, trăm ngƣời đó trở thành tổ tiên của ngƣời 
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Bách Việt. Ngƣời con trƣởng ở lại đất Phong Châu, 
đƣợc tôn làm vua nƣớc Văn Lang lấy hiệu là Hùng 
Vƣơng. Vua Hùng chia ra làm mƣời lăm bộ, đặt 
tƣớng văn gọi là lạc hầu, tƣớng võ gọi là lạc tƣớng. 
Con trai vua gọi là Quan Lang, con gái vua gọi là Mỵ 
Nƣơng. Truyền ngôi 18 đời gọi chung một danh 
hiệu là Hùng Vƣơng.  
 

 

 

 

Lạc Long Quân là ngƣời mở mang cõi Lĩnh Nam 
đem lại sự yên ổn cho dân. Vua Hùng là ngƣời 
dựng nƣớc, truyền nối đƣợc mƣời tám đời. Do sự 
tích LạcLong Quân và Âu Cơ, nên dân tộc Việt Nam 
vẫn kể mình là dòng giống Tiên Rồng. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Thƣở niên thiếu, ký ức về những mùa xuân miền 
Nam trong tôi đã đƣợc ghi lại chỉ đơn giản nhƣ vậy. 
Đối với tôi, tết đến xuân về là thời gian đẹp nhất của 
tuổi thơ. Hằng năm, tôi tận hƣởng nó từng giờ, kể 
từ 23 tháng Chạp cho đến ngày rằm tháng Giêng, 
rồi luyến tiếc nhìn mùa xuân qua đi, mà trong lòng 
đã mong chóng đến Tết năm tới. 

Tận hƣởng hết mình, nhƣng tôi không hề có ý định 
phân tích tại sao mùa xuân trong tôi lại đẹp đến thế. 
Mãi cho đến khoảng 10 năm sau biến cố 1975, tôi 
có một bà cô ruột đem gia đình từ Hà Nội vào sống 
hẳn trong Sài Gòn. Gặp nhau trong ba ngày Tết, cô 
tôi than thở rằng “…ở trong Nam không có không 
khí tết nhƣ ngoài Hà Nội…”. Tôi ngạc nhiên vô 
cùng, hỏi cô tại sao vậy. Cô tôi giải thích khá dài 
dòng, nhƣng đại loại là Tết trong Nam nắng nóng 
quá. Còn Hà Nội, mùa tết trời rét đậm, mọi ngƣời có 
dịp diện áo lạnh đi chơi. Đặc biệt là mƣa phùn trong 
những tối giao thừa. Thế mới là không khí Tết… À, 
thì ra thế! Tôi mới hiểu tại sao Nguyễn Bính đã gói 
gọn mùa xuân miền Bắc trong một câu thơ: “…Bữa 
ấy mƣa xuân phơi phới bay…”. 

Xuân miền Bắc hẳn là đẹp. Nhƣng tôi không thể 
đồng ý với cô tôi rằng Sài Gòn không có không khí 
Tết bởi vì không có mƣa xuân. Kể từ lúc đó, tôi mới 
rắp tâm mổ xẻ, phân tích xem hƣơng vị Xuân Miền 
Nam nằm ở đâu. 

Ai đã từng sống trong miền Nam lâu một chút, hẳn 
sẽ nhận ra mùa Tết có một khí hậu hết sức đặc biệt. 
Ở một xứ chỉ có hai mùa mƣa nắng, thời tiết những 
ngày cuối năm giáp tết có lẽ là đẹp nhất. Mùa mƣa 
đã qua hẳn, mùa nóng lại chƣa về. những đợt gió 
mùa Đông Bắc thổi xuống chỉ đủ để tặng cho ngƣời 
miền Nam cái cảm giác xe lạnh, đặc biệt là ban đêm 

   

 

Đối với ngƣời dân miền Nam vốn không quen chịu 
rét, đó là lúc tốt nhất để thƣởng thức cái lạnh trong 
những bộ áo vest, hay những bộ áo dài khăn đóng 
đi chúc tết, thăm viếng ngƣời thân. Còn vào ban 
ngày, tôi không bao giờ quên đƣợc bầu trời xanh 
thẳm của những ngày Tết Sài Gòn. Bầu trời thƣờng 
không gợn một bóng mây. Chỉ có một màu xanh 
ngắt trải rộng ra tới tận chân trời. Và trong cái nền 
đó, nắng xuân chan hòa, trong sáng, sƣởi ấm mọi 
nơi. Nếu phải miêu tả “màu nắng”, thì xin hãy nhớ 
lại cảm giác về nắng trong những ngày Tết Sài Gòn. 
Nắng xuân đƣợc nhắc tới trong rất nhiều bài nhạc 
xuân : “…Nắng xuân về trên muôn hoa…Nắng xuân 
hồng về nơi nơi…”, “…Kìa trong vạt nắng, mạch 
xuân tràn dâng…”, “…Ngày xuân êm ấm, nắng xuân 
tƣng bừng…”, “…Nắng chiếu lung linh muôn hoa 
vàng…”. Nắng thì không màu. Nhƣng nắng xuân 
làm nền để vạn vật đón xuân rực rỡ hơn. Nắng 
xuân muôn hình, muôn vẻ trong tim ngƣời nghệ sĩ… 

Trời xuân xanh thắm. Gió xuân nhè nhẹ. Nắng xuân 
trong sáng. Xuân của đất trời đi vào từng khu phố, 
con đƣờng, ngõ hẻm của Sài Gòn. Hãy điểm thêm 
một cành mai vào phong cảnh xuân miền Nam. Nếu 
mƣa xuân và hoa đào là biểu tƣợng của xuân miền 
Bắc, thì nắng xuân và mai vàng là hình ảnh của 
xuân miền Nam. Chậu mai vàng trƣớc ngõ đón 
ngƣời thân quen đến chúc tết. Mai vàng đón em lễ 
chùa này, mang lộc đầu xuân về nhà. Mai bán ở 
chợ tết, gia đình đi lựa một cành mai mua về nhà, 
sao cho hoa nở rộ vào đúng ba ngày Tết, biểu hiện 
của vận may trong năm mới. 

Hãy vẽ thêm hình ảnh những ngƣời con gái Sài Gòn 
du xuân. Ngày xuân đi liền với áo mới. Những tà áo 
dài muôn sắc của những cô gái xuân đi lễ chùa, đi 
chúc tết trên những con đƣờng Sài Gòn. Trong ba 
ngày Tết, đƣờng phố vắng hẳn. Ngƣời đi trên 
đƣờng không vội vàng, bận rộn nhƣ ngày thƣờng. 
Ai cũng khoan thai, nói cƣời, rộn ràng cùng với mùa 

Xuân Miền Nam 
 

  “Trong nắng xuân trong sáng 
Cành mai khẽ lung lay 

Trong gió xuân tƣơi mát 
Áo muôn màu tung bay 
Trong nắng gió ta đoán 
Chúa xuân đã về đây” 

 

Doãn Hưng 

 



Việt Nam Nguyệt San • 254 • 1.2013                                                                                                            6 
 

xuân. Chỉ cần ra phố, ngắm ngƣời qua lại, ta cũng 
đã cảm nhận đƣợc xuân về… 

Sắc xuân miền Nam có vẻ đã hiện ra khá rõ nét rồi 
đó. Bây giờ ta đi tìm lại những thanh âm của mùa 
xuân. Có lẽ khó ai mà quên đƣợc tiếng pháo giao 
thừa. Xuân Mìên Nam trƣớc 1975 mất đi tiếng pháo 
kể từ sau biến cố Tết Mậu Thân. Sau 1975, ngƣời 
Sài Gòn đƣợc đón xuân trong tiếng pháo trở lại, cho 
đến năm 1994 thì bị cấm hẳn. Ai cũng tiếc, vì thiếu 
tiếng pháo không khí tết bị hụt hẫng đi nhiều, nhất là 
trong đêm giao thừa. Trong cái thời khắc đón năm 
mới, lúc mà mọi nhà chuẩn bị thắp hƣơng, khấn vái 
trƣớc mâm cúng lộ thiên, cũng là lúc tiếng pháo 
giao thừa bắt đầu rộn ràng. Lúc đầu chỉ râm rang xa 
gần, cho đến đúng nửa đêm là tƣng bừng, rộ lên 
nhất. Trong những con hẻm Sài Gòn, bà con thi 
nhau đốt pháo đón giao thừa, chúc nhau năm mới 
trong tiếng pháo đầu xuân. Có tràng pháo nổ dòn 
dã, có tràng chát chúa. Có tràng nổ nhanh, có tràng 
nổ khoan thai. Ngƣời sành tiếng pháo bình phẩm 
đây là pháo Gò Vấp, kia là pháo Đà Nẵng. Rồi trong 
những tràng pháo không dứt, tiếng chuông trống 
giao thừa ở một ngôi chùa gần đó cũng vang lên, 
đánh dấu một năm mới đã bắt đầu. Thiêng liêng, 
trang trọng… 

Nhạc xuân cũng là những thanh âm góp phần tạo 
dựng nên không khí rất riêng của xuân Miền Nam 
trƣớc 1975. Hàng năm, vào khỏang từ ngày đƣa 
ông Táo về trời, nhạc xuân bắt đầu phát đều đặn 
trên tivi, radio. Ngƣời Sài Gòn cảm nhận không khí 
tết khi nghe văng vẳng đâu đó câu hát: “…Xuân vừa 
về trên bãi cỏ non, gió xuân đƣa lá vàng xuôi 
nguồn…” (Hoa Xuân-Phạm Duy), hay “…Xuân đã 
về, xuân vẫn mơ màng, trong nắng vàng, khắp chốn 
đón xuân sang…” (Xuân Họp Mặt, Văn Phụng). Và 
trong giờ phút giao thừa, có ai trong chúng ta mà 
không chờ đƣợc nghe bản nhạc xuân bất tử: 

“Ngày xuân nâng chén, ta chúc nơi nơi, mừng anh 

nông phu vui lúa thơm hơi 

Ngƣời thƣơng gia lợi tức, ngƣời công nhân ấm no 

Thóat ly đời gian lao nghèo khó…” 

(Ly Rƣợu Mừng- Phạm Đình Chƣơng) 

Nhiều năm sau ngày miền Nam thất thủ, ngƣời miền 
Nam vẫn không thể quên đƣợc những bài nhạc 
xuân đó. Bởi vì chúng đánh dấu những mùa xuân 
rất đẹp của đất nƣớc đã mất đi. Gia đình tôi và một 
số thân hữu vẫn giữ truyền thống hát chung bài Ly 
Rƣợu Mừng mỗi năm, vào dịp cùng nhau đón giao 
thừa, bất chấp xã hội thay đổi đảo điên. Chúng tôi 
tin tƣởng là sẽ có ngày những mùa xuân đích thực 
sẽ trở lại. Và sau chừng 20 năm bị cấm đóan, ngƣời 
Miền Nam lại đƣợc nghe, lại đƣợc hát những bài 
nhạc xuân thân yêu của mình. Nền văn nghệ thiếu 
tự do tƣ tƣởng không thể cho những bản nhạc có 
hồn xuân chân thật, nên phải chấp nhận sử dụng lại 
nền nghệ thuật đích thực của miền Nam cũ. Một 

phần hồn xuân đã trở lại với những mùa xuân Miền 
Nam. 
Nhƣ vậy, làm sao mà ta không cảm nhận đƣợc 
Xuân Miền Nam? Nó đến với mọi ngƣời tràn đầy 
qua mắt nhìn, tai nghe, qua những cảm thọ với 
nắng xuân, gió xuân. Xuân Miền Nam còn đến qua 
hƣơng vị của chiếc bánh chƣng mới bóc, hay nồi 
thịt kho nƣớc dừa, hay ly rƣợu mời nhau ba ngày 
Tết. Thêm vào đó, ngƣời Miền Nam cảm nhận mùa 
xuân một cách trọn vẹn với một tâm hồn tự do phơi 
phới. Xuân đến với đất trời, nhƣng liệu con ngƣời 
có cảm nhận đƣợc hết cái đẹp của mùa xuân nếu tƣ 
tƣởng bị tù đầy trong lòng thù hận, hoặc bị đầu độc 
với những điều dối trá? Cái đẹp của những mùa 
xuân miền Nam có lẽ chỉ đƣợc tận hƣởng với cái 
tâm hào phóng, khóang đạt của những con ngƣời 
Tự Do. 
Tôi nghiệm ra rằng sẽ không bao giờ tìm lại đƣợc lại 
những mùa xuân đã đi vào quá khứ. Chỉ có mùa 
xuân hiện tại là còn tràn đầy. 

Vậy thì hãy tận hƣởng những mùa xuân tha hƣơng 
với một tâm xuân thật trọn vẹn… 
“…Miền Nam, niềm vui chan chứa đêm mơ hồ 
Miền Nam, tình xuân sưởi ấm thêm đôi bờ 
Giờ đây, muà xuân đến xóa tan mây mờ 
Quên đi đau thương sầu nhớ, vui ca tung gieo 
nguồn sống 
Đắp xây tự do…” 
(Xuân Miền Nam – Văn Phụng) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thơ Xuân 
Hải Dương 

Có phải Xuân đang đến đấy không ? 
Sao không bánh mứt với rượu nồng 
Ngoài kia tuyết phủ giăng đầy lối 
Như còn trong những buổi gía Đông. 

Sao Xuân cứ đến hàng năm nhỉ ! 
Để tuổi ta thêm một chất chồng 
Thêm vết thời gian hằn lên trán 
Cằn cỗi tăng dần tựa gốc thông 

Xuân đến bên ta thật nhẹ nhàng 
Như cơn gío thoảng thổi bay sang 
Xuân đi thinh lặng như Xuân đến 
Xuân để lại ta một tuổi vàng 

Thôi thì ta mặc kệ Xuân sang 
Xuân đến hay đi cũng chả màng 
Xem như Xuân đến nhà bên cạnh 
Bỏ mặc Xuân vừa vụt bay ngang 
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 Ban Chấp Hành Cộng Ðồng  Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà Lan và Ban Quản Trị Việt Nam 
 Nguyệt San chúc mừng bạn trẻ đã thành công trong kỳ thi vừa qua, chúc bạn thành công nhiều 
 hơn nữa trong bƣớc đƣờng sự nghiệp. Chúng tôi cũng xin chung vui với quý vị phụ huynh và 
 gia đình về kết quả học vấn của con cháu hay chị em. Sự thành công của bạn không những là 
 sự thành công của cá nhân mình mà cũng là niềm hãnh diện cho gia đình, cha mẹ, anh em cũng 
 nhƣ cộng đồng ngƣời Việt tại Hòa Lan.  
           
           BCH/CDVNTNCS  tại Hòa lan 
           Ban Quản Trị VNNS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://baomuabanraovat.com/uploads/mbrv/uploads/sile/classified-ads/tuyensinhdaotao/mu_cu_nhan_1.jpg?1294821884&imgrefurl=http://baomuabanraovat.com/tuyensinhdaotao/raovat/110112/muon-hoc-lien-thong-trai-nghanh-len-dai-hoc-chinh-quy-nam-2011-le-huon&h=285&w=380&sz=15&tbnid=DP4HKX3GIsZV1M:&tbnh=95&tbnw=127&zoom=1&usg=__wP1mBy8N0Ro_3K1mNI9h7Nt3d1c=&docid=ZtbIAzTR7E53SM&hl=nl&sa=X&ei=KnTjT7uMA4au8QOf1sTVDg&ved=0CGUQ9QEwAw&dur=1372
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                                               GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÂU CHÂU 
Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hòa Lan 

CHÙA VẠN HẠNH 
Middenweg 65, 1394 AD Nederhorst den Berg, tel. 0294-254393 

Gironummer 5030958 t.n.v. Stichting VBSN te Nederhorst den Berg 
website: http://vanhanhhoalan.webhop.org 

 

Nederhorst den Berg, ngày 31 tháng 12 năm 2012 

THƢ MỜI DỰ LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ TỲ NĂM 2013 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Kính thƣa quý Đồng hƣơng và quý Phật tử, 

Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hòa Lan sẽ tổ chức đón Tết Nguyên Đán Quý Tỵ tại Chùa Vạn Hạnh vào 
Ngày Chủ Nhật 10-02-2013 (Ngày mồng một Tết) để quý Phật tử và Đồng hƣơng có dịp sống những 
giờ phút thiêng liêng theo tập tục cổ truyền của nền văn hóa dân tộc, đồng thời quý Phật tử còn đƣợc 
dịp mừng vía Đức Phật Di Lặc, còn có các sinh hoạt đón Tết nhƣ thƣờng lệ vào đêm giao thừa 29 Tết, 
mồng một, mồng hai và mồng ba Tết cũng nhƣ ngày Rằm tháng giêng. 

  Vào ngày Lễ chính, sau giờ Lễ Phật, sẽ có phần chúc Tết và nhận Lộc đầu năm. Ngoài ra, cũng nhƣ 
mọi năm, vì thời giờ hành lễ có hạn, các Phiếu Cầu an do quý Phật tử và Đồng hƣơng gửi về Chùa 
hoặc ghi tại Chùa trong ngày dự Lễ, sẽ đƣợc quý Thầy chú nguyện vào các khóa Lễ khuya hay chiều 
tối từ mồng một Tết đến Rằm tháng Giêng. 

Nhìn lại những Phật sự trong năm qua, Hội xin tán thán công đức và cảm tạ quý Phật tử và Đồng 
hƣơng đã đóng góp rất nhiều công sức và tịnh tài trong việc kiến tạo ngôi Chùa Vạn Hạnh mới, cũng 
nhƣ tất cả mọi công đức duy trì và phát huy chánh pháp, lợi ích nhân sinh. 

Đầu năm mới, Hội xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý vị và bửu quyến Bồ Đề Tâm tăng 
trƣởng, vạn sự kiết tƣờng nhƣ ý. Cầu chúc cho Giáo Hội ở quê nhà sớm thoát cơn Pháp nạn, cho đất 
nƣớc Việt Nam giữ vững nền độc lập, chủ quyền lãnh thổ lãnh hải và cho dân tộc Việt Nam sớm đƣợc 
an cƣ lạc nghiệp trong tự do dân chủ thật sự. 

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật 

T/m Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hòa Lan. 
Hội Trƣởng, 
Thƣợng Tọa Thích Minh Giác. 
CHƢƠNG TRÌNH NHỮNG NGÀY LỄ TẾT QUÝ TỲ NĂM 2013 TẠI CHÙA VẠN HẠNH 
Thứ bảy 09-02-2013 (Ngày 29 Tết) 
20:00 giờ  Sám hối  
21:30 giờ  Lễ Tổ tiên 
22:00 giờ  Trà đạo, câu chuyện cuối năm 
23:45 giờ  Đón Giao thừa, rƣớc vía Di Lặc. 
Chủ nhật 10-02-2013 (Ngày mồng một Tết, ngày Lễ chính) 
11:00 giờ    Phật tử tề tựu 
11:30 giờ    Lễ Tết Nguyên Đán: Lân Lễ Phật, Chúc Tết, phát lộc đầu năm... 
13:00 giờ    Cúng ngọ, Cúng chƣ tiên linh 
13:30 giờ    Cơm chay thân mật đầu năm 
14:30 giờ    Chƣơng trình vui Tết 
17:00 giờ    Thí thực cô hồn. 
20:00 giờ     Khóa Lễ Cầu an (đọc danh sách Cầu an) 
Thứ hai  11-02-2013 (mồng hai Tết) - Thứ ba   12-02-2013 ( mồng ba Tết)  
 11:30 giờ   Cầu an, Cúng ngọ, Cúng chƣ tiên linh 
Rằm Tháng Giêng đƣợc tổ chức vào ngày chủ nhật 24-02-2013 (nhằm ngày 15 tháng giêng âm lịch) 
11:30 giờ    Cầu an giải hạn        
14:00 giờ    Lễ Quy Y Tam Bảo (quý vị Phật tử và Đồng hƣơng nào muốn quy y Tam Bảo, xin liên lạc về Chùa 
ghi danh trƣớc) 
17:00 giờ    Thí thực cô hồn. 

http://vanhanhhoalan.webhop.org/
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    Phiếm Luận

Tiểu Yến Tử 

      Thƣờng thì ở xứ ta cứ mỗi lúc năm hết tết đến là mọi gia đình rôm rả làm mâm cơm tiễn ông Táo về trời 
với hy vọng là khi ông dâng sớ tâu với Ngọc Hoàng sẽ nói tốt về sinh hoạt nhà mình trong năm qua. Các 
hội đoàn, trƣờng học thì thi nhau làm báo xuân cho đẹp cho hay. Ai nấy đôn đáo lo chuẩn bị ăn tết vui xuân. 
Những sinh hoạt nhƣ thế thƣờng không thiếu bài sớ Táo quân để kể chuyện có lớp lang về những sinh 
hoạt trong năm qua. 

Tiểu Yến Tử không có tài làm sớ, nhƣng cũng mạo muội xuất một chiêu gọi là „đánh giá‟ sinh hoạt cộng 
đồng trong năm vừa qua. Vì không có hội đoàn hay cá nhân nào làm mâm cơm đút lót, nên Tiểu Yến Tử cứ 
mạnh miệng tấu trình bá quan văn võ trong cộng đồng về sinh hoạt năm qua dƣới cái nhìn thiển cận của 
mình. Nếu có gì sai, xin quí trƣởng thƣợng cứ ra tay chỉ bảo. 

Trƣớc hết, phải nói là cứ mỗi kỳ bầu cử ban thƣờng vụ thì bỗng dƣng không khí sinh hoạt trong cộng đồng 
ta lại khởi sắc. Ai nấy lao xao bàn tán xem kỳ này những tổ chức nào sẽ đƣa ngƣời của mình ra ứng cử. 
Không khí tranh cử ở xứ tự do dân chủ nên thật sôi động, chứ không nhƣ bên nhà chỉ có đảng ta với ta. 
Chán chết. 

Lần bầu cử ban thƣờng vụ này, tuy cũng có một ban vận động, nhƣng không biết vận động ra sao, mà đến 
phút chót mới chỉ có đƣợc “hai nhân sự của cơ sở Việt Tân và Vinh Danh Cờ Vàng”. Do vậy nên không đạt 
đƣợc con số tối thiểu để hình thành một ban thƣờng vụ mới. Ban thƣờng vụ 2008-2011 thấy thế ngang 
nhiên tuyên bố là nhiệm vụ của mình sẽ chấm dứt từ đây để phó thác nhiệm vụ cho ban vận động. May 
thay, một thời gian sau có đƣợc ba đồng hƣơng tình nguyện đứng ra làm công việc “ăn cơm nhà, vác ngà 
voi”, không khí bỗng nhiên sôi động hẳn lên, vì ngay sau đó lại có thêm đƣợc ba ngƣời nữa, tổng cộng 
đƣợc tới bốn ông và hai bà. Cũng may, cho đến nay mới chỉ có một ngƣời xin từ chức vì tình trạng sức 
khỏe. Sinh hoạt nay đã đƣợc hơn một năm, mà Tiểu Yến Tử chƣa nghe thấy tiếng vào lời ra. Thật đáng 
mừng.  

Có phải chăng, vì vạn sự khởi đầu nan. Nên ngay từ khi mới chân ƣớt chân ráo nhận nhiệm vụ, ban 
thƣờng vụ này đã phải ra quân “dàn chào” Ba Dũng, cũng y chang nhƣ mọi lần, Ba Dũng đâu có hiên 
ngang đem chuông đi đánh xứ ngƣời, mà phải chờ đợi đoàn biểu tình giải tán, rồi mới dám xuất đầu lộ diện. 
Chắc là vì đã có kinh nghiệm là khi Phan Văn Khải sang Hòa Lan năm nào đã bị đồng bào ném cà chua 
trứng thối vào xe, trong khi cảnh sát Hòa Lan thì cứ làm ngơ nhƣ không thấy.  

Điểm son của cộng đồng chúng ta là mới ngày nào các đoàn thể còn gay go tranh cử vào ban thƣờng vụ, 
nhƣng nay cần dàn chào Ba Dũng, thì các đòan thể lại nhƣ đồng một lòng chống kẻ thù chung. Thế mới 
biết là khi ban thƣờng vụ biết chọn đúng mẫu số chung là có thể hợp quần gây sức mạnh.  

Nhƣng thật sự không phải việc gì ban chấp hành cộng đồng cũng có thể gánh vác hết đƣợc. Các hội đoàn 
cũng năng nổ không kém. Nào là Gia đình Quân cán chính trong năm qua đã đứng ra tổ chức những bữa 
cơm yểm trợ thƣơng phế binh ở quê nhà, nào là nhóm Vinh Danh Cờ Vàng đứng ra mời linh mục Nguyễn 
văn Khải đến nói chuyện về tình hình tôn giáo ở Việt Nam. Rồi thì chùa Vạn Hạnh đã khởi công xây dựng 
ngôi chùa mới ở Almere. Và đặc biệt hơn cả là trong năm qua một ủy ban xây dựng tƣợng đài thuyền nhân 
đã đƣợc hình thành. Niềm ao ƣớc có đƣợc một biểu tƣợng cho sự ra đi vì tự do và dân chủ của ngƣời Việt 
tỵ nạn, phải chăng sắp thành hiện thực. 

Một trong những sinh hoạt hay, vừa để gây quỹ cho cộng đồng vừa để thu hút giới trẻ tham gia sinh hoạt 
chung, trong năm qua là đại hội nhạc trẻ hè 2012. Chỉ có điều, Tiểu Yến Tử chƣa thấy ban thƣờng vụ “bấu 
cấu” là đã gây quỹ đƣợc bao nhiêu tiền. Các ban nhạc rất có thiện chí, nhƣng phải nói là vẫn chƣa thu hút 
đƣợc giới trẻ nhiều, vì trên sàn nhảy chỉ thấy mấy cô bác tuổi xồn xồn là nhiều. Thu hút giới trẻ thành công 
thì phải kể đến sinh hoạt của nhóm Iviet. Năm nay, Iviet tổ chức một chƣơng trình hết sức thành công ở 
Leiden. Mới nghe loáng thoáng đâu đó là nhóm trẻ Delft của năm nào mới vừa tổ chức họp mặt trở lại. Biết 
đâu sẽ lại có thêm một sinh hoạt mới của nhóm chuyên gia ở độ tuổi tứ tuần này.             

Sung sƣớng nhất là Tiểu Yến Tử trong năm qua xuất đƣợc nhiều chiêu trên trang báo cộng đồng. Tiều Yến 
Tử rất mừng là báo VNNS ngày một trƣởng thành, là mảnh đất chung của các đoàn thể và đồng hƣơng tỵ 
nạn cộng sản ở Hòa Lan. Ƣớc gì, những ai đã gác bút, nay sẽ có dịp cầm bút trở lại để cùng nhau vun xới 
cho vƣờn hoa chung này ngày đƣợc tƣơi thắm hơn. 

   Táo cộng đồng 

http://www.google.nl/imgres?q=phi%E1%BA%BFm+lu%E1%BA%ADn&um=1&hl=nl&rlz=1W1ADFA_enNL413&biw=1152&bih=507&tbm=isch&tbnid=1zP1QPVrP4vpkM:&imgrefurl=http://lyhuong-rachgia.blogspot.com/2011/01/phiem-luan-ve-ngon-ngu-vu-inh-nam.html&docid=f1N1sIReG5GULM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_qpc_uIJ8u1k/TTRr05y6TMI/AAAAAAAAAXU/AaYB0DqzwVs/s1600/hand_holding_pen.jpg&w=375&h=375&ei=Ws67TvzRM4yWOvKzreoH&zoom=1&iact=rc&dur=0&sig=109949183871379165935&page=12&tbnh=130&tbnw=129&start=138&ndsp=12&ved=1t:429,r:1,s:138&tx=86&ty=72
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Thánh Lễ “Triệu con tim - Một Lời Nguyện Cầu” 
& Bữa Cơm Gây Quỹ Hổ Trợ các nhà đấu tranh 
dân chủ 

Spijkenisse 25-11-2012 (VNNS) Nhằm hổ trợ tinh 
thần cũng nhƣ vật chất cho những nhà đấu tranh 
dân chủ đang bị giam cầm trong nƣớc và gia đình 
của họ, và cầu nguyện cho đất nƣớc Việt Nam; các 
hội đoàn gồm Uỷ Ban Hổ Trợ Tự Do Dân Chủ , 
Giáo Khu Lisse và cơ sở đảng Việt Tân tại Hoà-Lan 
đã cùng mời gọi đồng hƣơng tham dự thánh lễ và 
bữa cơm gây quỹ đƣợc tổ chức từ lúc 14g00 ngày 
chủ nhật 25-11-2012 tại thành phố Spijkenisse. 
Khoảng 200 ngƣời đã đến tham dự thánh lễ do linh 
mục Nguyễn Ðức Minh làm chủ tế. Hiện diện trong 
thánh lễ, ngoài những tín đồ thiên chúa giáo còn có 
sự hiện diện của đại diện Cộng Ðồng và hội đoàn tại 
Hoà-Lan cũng nhƣ của đồng hƣơng thuộc các tôn 
giáo khác. Sau khi đại diện các hội đoàn cùng thắp 
nến trƣớc bàn thờ, ông Trần Văn Vinh (Ủy Ban Hổ 
Trợ Tự Do Dân Chủ tại Việt Nam), đại diện Ban Tổ 
Chức đã nói lên ý nghĩa của việc cầu nguyện; mọi 
ngƣời Việt Nam dầu xa quê hƣơng, nhƣng luôn 
hƣớng về quê mẹ, không quên những đồng bào còn 
đang phải sống dƣới gông cùm cộng sản, cùng cầu 
nguyện cho đất nƣớc mau sớm có Tự Do. Thánh lễ 
bắt đầu bằng bài thánh ca do ca đoàn hợp ca, 
những tiếng hát đã hƣớng tâm hồn mọi ngƣời đến 
thiên chúa ngự trên cao, ngày hôm nay mọi ngƣời 
cùng đến nhà chúa với con tim chung nhịp đập, 
nguyện xin thiên chúa luôn ban bằng an cho quê 
hƣơng Việt Nam. Trong bài giảng, Linh Mục Nguyễn 
Ðức Minh nhắc nhở bổn phận của những ngƣời Ki 
tô hữu, sống và thực hiện theo ý chúa, thể hiện lòng 
bác ái và bênh vực cho công lý, điển hình là cầu 
nguyện và bênh vực cho 17 thanh niên công giáo và 
tin lành hiện bị giam cầm vì biểu hiện lòng yêu nƣớc 
của họ. Sau thánh lễ, ông Trần Quang Vĩnh (đại 
diệnGiáo Khu Lisse) thay mặt Ban Tổ Chức cám ơn 
mọi ngƣời và mời mọi ngƣời cùng tham dự  một 

bữa cơm gây quỹ hổ trợ các nhà đấu tranh dân chủ  
đƣợc tổ chức ở hội trƣờng trong nhà thờ.  

Khoảng 15g30 chƣơng trình bắt đầu với nghi thức 
chào quốc kỳ, mọi ngƣời hƣớng về lá cờ vàng của 
tổ quốc và cùng hát quốc ca, mặc niệm những chiến 
sĩ đã hy sinh vì tổ quốc và đồng bào đã bỏ mình trên 
đƣờng tìm Tự Do. 

Tiếp theo đó ông Bùi Ðức Hoạt (chủ tịch Uỷ Ban Hổ 
Trợ Tự Do Dân Chủ tại Việt Nam) đã thay mặt ban 
tổ chức chào mừng đồng hƣơng. Mọi ngƣời đã 
cùng theo dõi các dƣơng ảnh nói lên sự tranh đấu 
của 17 thanh niên công giáo và tin lành; họ bị bắt vì 
đã công khai biểu hiện lòng yêu nƣớc, tham dự các 
cuộc biểu tình chống lại việc Trung Cộng xâm lăng 
các quần đảo Hoàng Sa, Trƣờng Sa của Việt Nam.. 

Sau đó, ông Ðinh Ngọc Hiển, đại diện cơ sở Việt 
Tân tại Hoà-Lan trình bày một số tin tức liên quan 
đến sự đàn áp của nhà cầm quyền cộng sản gần 
đây nhất đối với các blogger Ðiếu Cày, Anh Ba Sài 
Gòn, Tạ Phong Tần, các nhạc sĩ Việt Khang, Trần 
Vũ Anh Bình,... 

Chị Thu Vân, xƣớng ngôn viên, qua phần liên lạc 
trực tuyến bằng skype đã giới thiệu cùng cử toạ một 
ngƣời vợ của một thanh niên công giáo bị bắt. 
Trong phần trò chuyện, mọi ngƣời thật xúc động 
trƣớc lòng can đảm của một phụ nữ Việt Nam, lo 
nuôi con và luôn cổ vũ tinh thần cho chồng không 
sờn lòng trƣớc sự đàn áp của cộng sản.  Linh Mục 
Nguyễn Ðức Minh đã thay mặt những ngƣời hiện 
diện bày tỏ sự hiệp thông với những nhà đấu tranh 
cho công lý tại Việt Nam và gia đình của họ. 

Trong phần phát biểu cảm tƣởng, ông Nguyễn Ðắc 
Trung, chủ tịch Cộng Ðồng cho biết là Ban Chấp 
Hành Cộng Ðồng cố gắng làm những gì có thể làm 
đƣợc để hổ trợ cho công cuộc đấu tranh cho Nhân 
Quyền, Tự Do, Dân Chủ tại Việt Nam. Óng cho biết 
là một phái đoàn đại diện Cộng Ðồng và đoàn thể 
sẽ đến Bộ Ngoại Giao vào ngày 10-12-2012 để trao 
thỉnh nguyện thƣ và trình bày vể tình trạng vi phạm 
nhân quyền tại Việt Nam. Ngoài ra Cộng Ðồng Việt 
Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà-Lan cũng sẽ tổ chức 
một buổi cầu nguyện cho Việt Nam và hội thảo về 
nhân quyền ngày 9-12-2012. 
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Mọi ngƣời tham dự đã dùng cơm thân mật với 
những món ăn đƣợc nấu nƣớng thật ngon do các 
anh chị tự nguyện đóng góp. Một chƣơng trình văn 
nghệ “Cây nhà lá vƣờn” nhƣng không kém phần 
đặc sắc do các văn nghệ sĩ tại Hoà-Lan trình diễn 
đã nhận đƣợc những tràng pháo tay khen thƣởng 
nồng nhiệt của khán giả. Tiết mục bán đấu giá các 
tặng vật do đảng Việt Tân và cha Minh đóng góp đã 
đƣợc nhiệt liệt hƣởng ứng để tăng thêm phần tài 
chánh cho bữa cơm gây quỹ. 

Bữa cơm gây quỹ chấm dứt lúc 1900 cùng ngày với 
kết quả tài chánh thật đáng khích lệ. Tất cả những 
số tiền này sẽ đƣợc Ban Tổ Chức chuyển về yểm 
trợ các nhà đấu tranh dân chủ đang bị giam cầm và 
gia đình của họ. 

Hội Thảo về tình trạng Nhân Quyền tại Việt Nam 

Vào trƣa ngày 9 /12/2012 tại thành phố Nieuwegein, 
Cộng Ðồng Ngƣời Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà-
Lan đã tổ chức một buổi cầu nguyện cho đất nƣớc 
Việt Nam và hội thảo về tình trạng nhân quyền. 
Ngoài sự tham dự của các đại diện hội đoàn tại 
Hoà-Lan, còn có sự hiện diện của đại diện của Liên 
Hội Ngƣời Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hoà Liên Bang Ðức 
và Hội Ngƣời Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại 
 Monchengladbach.  
Sau khi mọi ngƣời cùng nghiêm trang hƣớng về bàn 
thờ tổ quốc chào quốc kỳ và hát quốc ca, ông 
Nguyễn Ðắc Trung, chủ tịch Cộng Ðồng đã ngỏ lời 
chào mừng quan khách và đồng hƣơng, đặc biệt 
các đại diện hội đoàn  và đồng hƣơng đến từ Ðức 
Quốc gồm các ông Nguyễn Văn Rị, Ðặng Phú Hiệp, 
Vũ Quốc Trung và chị Thy Kiên. Ngoài ra, ông chủ 

tịch Cộng Ðồng cũng tƣờng trình về sự hợp tác của 
Cộng Ðồng Hoà Lan với các hội đoàn trên thế giới 
và đài SBTN trong chiến dịch “Triệu Con Tim - Một 
Tiếng Nói” để vận động chữ ký và trao thỉnh nguyện 
thƣ đến Liên Hiệp Quốc và một số chính quyền 
nhân dịp kỷ niệm ngày nhân quyền 10 tháng 12. 
Tiếp theo đó chị Miên Thuỵ, xƣớng ngôn viên đã 
mời Linh Mục Nguyễn Ðức Minh cử hành lễ cầu 
nguyện cho dân tộc Việt Nam hiện vẫn đang phải 
sống dƣới sự áp bức của nhà cầm quyền cộng sản, 
nhân quyền bị chà đạp, đất đai của tổ tiên đang bị 
dâng hiến cho Trung Cộng. Mọi ngƣời đã cùng tiến 
lên bàn thờ tổ quốc và dâng lên những ngọn nến 
biểu hiện tình yêu quê hƣơng của những ngƣời dân 
Việt, tuy xa quê hƣơng nhƣng luôn hƣớng về tổ 
quốc. 

Quý ông Lê Quang Kế (đại diện cho Gia Ðình Quân 
Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà tại Hoà-Lan), Ðinh 
Ngọc Hiển (đại diện cơ sở Việt Tân tại Hoà-Lan) và 
Linh Mục Nguyễn Ðức Minh đã chia xẻ những cảm 
nghĩ về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam 
và bày tỏ sự tích cực ủng hộ những ngƣời đang 
tranh đấu cho Tự Do Dân Chủ tại Việt Nam đang bị 
nhà cầm quyền Hà Nội đàn áp. 

Trong phần kế tiếp của chƣơng trình là một cuộc trò 
chuyện trực tiếp qua hệ thống skype với các cô 
Huỳnh Thục Vi và  Phạm Thanh Nghiên, hai ngƣời 
đƣợc Mạng Luới Nhân Quyền trao tặng giải nhân 
Quyền 2012 cùng với cô tạ Phong Tần hiện đang bị 
giam giữ. Cuộc trò chuyện đã giúp ngƣời ở nƣóc 
ngoài biết thêm về thực trạng của đất nƣóc và 
những gì ngƣời dân Việt ở trong và ngoài nƣớc  cần 
làm để có thể thay đổi tình trạng này. 

Xen kẽ chƣơng trình là các bài ca quê hƣơng. Ca 
khúc gây nhiều xúc động trong lòng ngƣời “Triệu 
con tim - Một Tiếng Nói” do nhạc sĩ Trúc Hồ sáng 
tác đã đƣợc mọi ngƣời cùng hát dƣới sự phụ hoạ 
của các cây đàn của Hữu Phƣớc, Mỹ Dung và 
Hans. Chƣơng trình chấm dứt lúc 17g30. Trƣớc khi 
chia tay, mọi nguời  hiện diện cùng chụp ảnh lƣu 
niệm và siết chặt tay nhau bày tỏ sự đoàn kết đấu 
tranh cho Tự Do Dân Chủ tại Việt Nam. 

 



Việt Nam Nguyệt San • 254 • 1.2013                                                                                                            12 
 

Bộ Ngoại Giao Hoà-Lan nhận Thỉnh Nguyện Thƣ 
“Triệu Con Tim - Một Tiếng Nói” 

Vào sáng ngày 10/12/2012, đúng ngày Quốc Tế 
Nhân Quyền, một phái đoàn ngƣời Việt đã vào Bộ 
Ngoại Giao Hoà Lan (Netherlands) tại thành phố 
Den Haag để cập nhật chính phủ Hoà Lan về tình 
trạng nhân quyền ngày càng thêm tồi tệ tại Việt 
Nam và trao tận tay bản Thỉnh Nguyện Thƣ Triệu 
Con Tim Một Tiếng Nói mang chữ ký của gần 130 
ngàn ngƣời Việt trên khắp thế giới. 

 

 

Phái đoàn – do Linh Mục Nguyễn Ðức Minh và ông 
Nguyễn Ðắc Trung, Chủ tịch Cộng Ðồng, dẫn đầu – 
đã đƣợc tiếp đón niềm nở bởi ông Jan Waltmans, 
Quyền Giám Ðốc Nha Á Châu và Đại Dƣơng kiêm 
Vụ trƣởng Vụ Ðông Á, cùng với Chánh Văn Phòng 
là bà Xiaoling Wu. 

 

Sau khi trao Thỉnh Nguyện Thƣ kèm theo hồ sơ của 
các tù nhân chính trị, phái đoàn cũng đề cập đến 
việc nhà cầm quyền Việt Nam liên tục lạm dụng các 
điều 79 “âm mƣu lật đổ chính quyền”và điều 88 
“tuyên truyền chống phá nhà nƣớc” trong bộ luật 
hình sự của họ để kết tội những ngƣời yêu nƣớc và 
những nhà đấu tranh cho nhân quyền. 

 Đặc biệt là các trƣờng hợp gần đây nhất của các 
Blogger Ðiếu Cày Nguyễn Văn Hải, Blogger Tạ 
Phong Tần, Blogger Phan Thanh Hải, nhạc sĩ Việt 
Khang, nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình, Linh Mục Nguyễn 
Văn Lý, TS Nguyễn Quốc Quân, ông Trần Huỳnh 
Duy Thức, LS Cù Huy Hà Vũ, Bà Trần Thị Thuý, cô 
Ðỗ Thị Minh Hạnh, 17 thanh niên Công Giáo và Tin 
Lành.Ngoài ra, những vi phạm quyền Tự Do Tín 
Ngƣỡng tại Việt Nam cũng đƣợc Linh Mục Nguyễn 
Ðức Minh trình bày thật chi tiết. 

Ông Jan Waltmans, đại diện chính quyền Hoà-Lan, 
chia sẻ nỗi lo âu của cộng đồng ngƣời Việt trên 
khắp thế giới; đồng thuận với nhận định của phái 
đoàn; và sẽ cố gắng đáp ứng các đề nghị cụ thể của 
phái đoàn. 

Triệu con tim cùng bƣớc tới  

 

 

 

 

 

 

 

Nhận đƣợc giấy mời  ngày tham dự Buổi Hội Luận 
của Gs Nguyễn Xuân Vinh do anh Rị đại diện Hội 
Ngƣời Việt Tỵ Nạn CS Monchenladbach gửi đến 
vào ngày 24 tháng 11 năm 2012.  Chúng tôi đƣợc 
đề cử làm  đại diện cho BTV / Cộng đồng bên HL 
đến tham dự, lần này tôi đƣợc đi cùng với hai anh 
Trí (Phó Nội Vụ ) và anh Trung (Chủ tịch Cộng Đồng 
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). Bởi lẽ ba chúng tôi ở ba hƣớng khác nhau nên 
vấn đề đi chung xe quả thật rất mất thì giờ vì phải đi 
từ chổ nọ đến chổ kia đón rƣớc. Kẻ ở đông, ngƣời 
đằng tây nên cá nhân tôi phải rời nhà từ sáng sớm 
mặc dù buổi sinh hoạt chiều nay14 giờ mới bắt đầu. 

Chúng tôi hẹn nhau tại Utrecht, sau mới lên  anh Trí 
cho đúng giờ vì phải dùng bửa ăn trƣa tại  đó. Cái 
câu '' Có thực mới vực đƣợc đạo '' quả thật không 
sai tí nào, chị Trí đã lo sẵn cho chúng tôi đầy đủ, chị 
không để chúng tôi ôm bụng rỗng mà đi. Sau bửa 
ăn trƣa ba chúng tôi lái xe đi thêm đoạn đƣờng từ 
Venlo sang đến địa điểm cho đúng gờ chiều nay.  

Chúng tôi đƣợc hƣớng dẫn tìm chỗ ngồi đúng vào vị 
trí của mình vì trên băng ghế đều có tên viết dành 
cho ngƣời đến tham dự. Nghĩa là không phải mình 
muốn ngồi đâu thì ngồi mà phải theo tên ghi sẵn 
trên ghế, chắc là số ngƣời tham dự quá đông tôi 
nghĩ thế. Quả là đông kín cả hội trƣờng, tôi ngó 
ngang một cái xem có ai quen, rồi lại ngó xuống bên 
dƣới. Xong lại ngó qua bên phải. Ui chà mới thấy có 
nhiều ngƣời mà tôi quen biết, một số các anh chị từ 
bên Pháp và bên Bỉ cũng có mặt. Ngƣời mà tôi biết 
đến nhiều nhất là  nhà văn vừa là nhạc sĩ Đỗ Bình  
bên Pháp. Và ngay cả bên Hoà Lan ngoài chúng tôi 
đại diện cho Cộng Đồng tham dự, còn thấy có cả 
anh em trong Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng và có cả 
anh em trong Nhóm Cái Đình cùng với Mục Sƣ 
Công đều có mặt ngày hôm đó.  

Ban tổ chức Buổi Hội Luận đã bắt đầu  khai mạc và 
chào Quốc Kỳ mở đầu cho chƣơng trình . Trƣớc khi 
đi vào đề tài chính  buổi nói chuyện Do Gs Nguyễn 
Xuân Vinh làm chủ toạ. BTC có giới thiệu những 
khuôn mặt đại diện đã từng đóng góp ít nhiều cho 
Cộng Đồng và các vùng phụ cận và qúy vị đại diện 
đã đƣợc gắn huy chƣơng nhƣ phần thƣởng danh 
dự nhất trong năm.Ngƣời đaị diện trao phần thƣởng 
đó là Gs Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh,  chƣơng 
trình phần đầu xen kẻ vài tiết muc văn nghệ  về quê 
hƣơng thật đặc sắc qua các giọng ca cây nhà lá 
vƣờn thật ngọt ngào và điêu luyện. Sau phần thuyết 
trình về Thế Liên Kết Đấu Tranh Chống Nghị Quyết 
36 của CSVN, hội trƣờng nghĩ giải lao 15 phút . 

Nhờ thời gian nghĩ giải lao, tôi có đến gặp anh Lê 
Ngọc Châu, chúng tôi quen biết nhau là vì cùng sinh 
hoạt trên diễn đàn Tình Nghệ Sĩ từ lâu.Qua diễn 
đàn mới biết anh Châu cũng  là cây bút viết thƣờng 
xuyên về đề tài xã hội văn hoá và nhất là khuynh 
hƣớng chống Cộng triệt để. Sau này có lẽ vì máu 
nghê sĩ và đam mê âm nhạc, bất ngờ anh có sáng 
tác hai bài nhạc phổ từ thơ Miên Thụy và đã cho 
trình làng qua tiếng đàn và giọng hát của chính tác 
giả. Bài tôi nghe nhiều nhất là  Đôi Bờ Thƣơng Nhớ 
Quê  

Chƣơng trình phần hai gồm hội thảo với thành phần 
chủ tọa đoàn lần này tôi đƣợc biết thêm về ông Rị 
và bs Tích . Hai vị đại diện cho Ngƣời Việt tỵ nạn 

CS tại Moenchengladbach đã thay mặt và điều hành 
cùng với GS Nguyễn Xuân Vinh cho buổi hội luận 
này. Nhiều qúy vị có mặt trong hội trƣờng đặt câu 
hỏi và đã đƣợc trả lời thoả đáng  

Sau buổi hội luận, mọi ngƣời  đƣợc ban tổ chức  
mời lại dùng bửa ăn tối đơn giản với ổ bánh mì và ly 
cà phê nóng. Tuy thế nhƣng thắm thiết tình liên đới 
trong vòng đai sinh hoạt Cộng Đồng Ngƣời  Việt tại 
Âu Châu. Mọi ngƣời vẫn ƣớc mong mối liên kêt nhƣ 
thế này đƣợc bền chặc mãi  . Ba chúng tôi vội vã ra 
về quên lấy phần ăn mang theo vì đƣờng về lại Hoà 
Lan còn xa lắm nhất là trong ba chúng tôi có ngƣời 
về tận mãi hƣớng Amsterdam . Nhƣng ...tuy xa mà 
gần  , lại nghĩ ngay tới  *Thế Liên Kết Đấu Tranh....* 
buổi Hội Luận ngày qua thật là đáng nhớ.. Bên tai 
tôi vẫn còn văng vẳng bài hợp ca hùng hồn *Triệu 
Con Tim của ns Trúc Hồ . 

Miên Thụy 

7 Jan 13 

Lễ đặt viên đá đầu tiên xây cất Chùa 
Vạn Hạnh 

”Xây dựng tịnh xá, già lam, kiến thiết chùa tháp để 
mọi ngƣời có nơi chiêm bái, tu tập là những công 
đức hàng đầu trong muôn ngàn công đức… “ Ðó là 
đạo từ của Hòa Thƣợng Thích Minh Tâm, chủ tịch 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu 
trong ngày lễ đặt viên đá đầu tiên xây cất Chùa Vạn 
Hạnh, vừa đƣợc tổ chức vào ngày 12 tháng 12 năm 
2012 vừa qua tại thị xã Almere.   

 

Dù thời tiết mùa đông giá buốt, hơn 200 Phật tử, 
đồng hƣơng và quan khách từ khắp nơi đã tụ họp 
về vùng đất Almere Buiten để chứng kiến giây phút 
quan trọng đầu tiên này. Buổi lễ bắt đầu lúc 11:30 
giờ bằng nghi thức Phật Giáo dƣới sự chủ trì của 
Hòa Thƣợng Thích Minh Tâm và sự hiện diện của 
Hòa Thƣợng Thích Tánh Thiệt, Thƣợng Tọa Thích 
Minh Giác, Thƣợng Tọa Thích Thông Trí, Thƣợng 
Tọa Thích An Chí, Thƣợng Tọa Thích Quảng Ðạo. 

Trƣớc giờ cử hành nghi lễ, nhƣ để hộ trì cho ngôi  
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chùa mới, những cơn gió lạnh và cơn mƣa phùn dai 
dẳng suốt buổi sáng bỗng dứt và trời trở nên quang 
đãng một cách bất ngờ. 

Trong diễn văn khai mạc, Thƣợng Tọa Thích Minh 
Giác, chủ tịch Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hòa Lan, 
đã chào mừng quan khách, đồng hƣơng và Phật tử 
hiện diện. Thƣợng Tọa đã lƣợc trình sự hòa nhập 
của Phật giáo vào đời sống ngƣời dân trong lịch sử 
dân tộc Việt Nam và niềm mong ƣớc sâu xa của 
những ngƣời con Phật lƣu lạc xứ ngƣời có một ngôi 
chùa nơi quê hƣơng mới. 

Thầy không quên cám ơn đồng hƣơng và Phật tử 
đã phát tâm cúng dƣờng hoặc cho mƣợn hội thiện,  
nhờ vậy hội mới có khả năng tiến hành xây dựng 
ngôi chùa mới. Thầy kêu gọi mọi ngƣời tiếp tục 
đóng góp, cúng dƣờng và hổ trợ để việc xây cất 
chùa thành công viên mãn.   

Tiếp đó ông Ben Scholten, wethouder đại diện thị xã 
Almere đã ngỏ lời chức mừng Hội Phật Giáo Việt 
Nam bắt đầu xây dựng ngôi chùa mới. Ông rất hãnh 
diện thành phố Almere có đƣợc một ngôi chùa Việt 
Nam và điều này cũng chứng tỏ thị xã Almere luôn 
luôn sẵn sàng đón tiếp mọi sắc dân, mọi nền văn 
hoá. 

 

 

 

 

 

 

Ðúng 12 giờ 12 phút ngày 12 tháng 12 năm 2012, 
12 hai viên đá đầu tiên đƣợc quý thầy, hai vị quan 
khách Hòa Lan và đại diện Hội Phật Giáo Việt Nam 
tại Hòa Lan đặt tƣợng trƣng, trƣớc sự chứng kiến 
của toàn thể Phật tử hiện diện. 

Trong phần trả lời báo chí, ông André Kalden, Chủ 
tịch Hiệp Hội Phật Giáo Hòa Lan đã nói: ”Ngôi chùa 
này quả là một món quà cao quý của Phật Giáo Việt 
Nam gởi đến toàn thể Phật tử Hòa Lan.” 

Phật tử Quảng Tịnh, đại diện Hội Phật Giáo Việt 
Nam tại Hòa lan cũng đã phát biểu với báo giới 
Almere nhƣ sau: ‟‟Chúng tôi rất vui mừng với ngày 
lễ trọng đại này. Chúng tôi đã phải làm việc hơn 
mƣời năm để có ngày hôm nay.‟‟     

Buổi lễ đặt viên đá đầu tiên xây cất Chùa Vạn Hạnh 
hoàn mãn lúc 15:00 giờ cùng ngày sau khi quan 
khách, đồng hƣơng và Phật tử đƣợc mời xem họa 
đồ dự án xây cất và dùng bữa trƣa thanh đạm. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mừng Xuân 

Ngọc Trân 

Hôm nay xuân lại đến rồi , 
Bao nhiêu năm đã ngậm ngùi trôi qua . 
Quê nhà thì vẫn mãi xa ! 
Xứ người chuyện cũ chưa nhòa nỗi đau . 

Xuân về thêm nặng nỗi sầu ! 
Mừng ta thêm tuổi ..mái đầu thêm sương , 
Tuổi xuân mộng đã không tròn , 
Nợ Giang sơn vẫn vấn vương trong lòng , 

Giữa đường gẫy gánh tang bồng 
Xứ người nặng nợ áo cơm tháng ngày 
Mừng xuân hoa tuyết giăng đầy 
Ô hay ! Ta lại mắt cay cay buồn . 

 

 

Danh ngôn 

 

“Đừng phán xét một ngày trong cuộc sống 

Bằng những gì bạn đã gặt hái được 

Mà hãy phán xét nó bằng những gì bạn đã gieo 

mầm” 

                               Robert Louis Stevenson 
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Chính Trị Hòa Lan Trong Tháng Vừa 
Qua 

Nội Các Rutte II Trong Cơn Sóng Gió 

Nhƣ đã trình bày trong lần trƣớc, Nội Các Rutte II 
đƣợc thành lập một cách suông sẻ Lảnh tụ hai đảng 
VVD và PvdA, vì tin tƣởng nhau, nên đã mau lẹ đạt 
đƣợc thỏa thuận về các chính sách mà tân nội các 
sẽ thực hiện trong bốn năm tới. Thế nhƣng sau khi 
thỏa thuận chính trị này đƣợc công bố, nó đã lập 
tức bị đông đão đảng viên đảng VVD phản đối. Điều 
này đã làm cho nội các nói trên mất trớn và kể từ đó 
gặp một số khó khăn đáng kễ về mặt nhân sự. 

Kẽ Dựng Đứng Chuyện Phải Từ Chức 

 

 

Chỉ khoảng một tháng sau khi nhậm chức, Thứ 
Trƣởng Kinh Tế Co Verdaas thuộc đảng PvdA đã  
phải từ chức vì đã dựng đứng chuyện về trú quán 
của mình. Verdaas vốn là một cựu Dân Biểu. Sau 
khi rời Hạ Viện, ông ta gia nhập Hội Đồng Quản Trị 
tỉnh Gelderland. Theo luật pháp, các thành viên của 
Hội Đồng này phải cƣ ngụ trong tỉnh mà họ quản trị. 
Tuy làm việc tại Gelderland, nhƣng Verdaas lại tiếp 
tục sống ở Zwolle, một thành phố thuộc tỉnh 
Overijssel. Để che đậy sự việc này, Verdaas đã hùn 
1 % tiền vốn để cùng với một số thân hữu mua một 
ngôi nhà ở Nijmegen, tạo điều kiện cho ông dựng 
đứng chuyện rằng ông sống trong một thành phố 
thuộc tỉnh Gelderland, cách Arnhem, nơi ông làm 
việc tại Tòa Hành Chánh tỉnh Gelderland không xa. 
Cộng vào sự man khai này, Verdaas còn phạm hai 
lỗi lầm khác. Thứ nhất, ông đã thƣờng dùng công 
xa để đi đi về về giữa Nijmegen và Zwolle, nơi ông 
thật sự trú ngụ. Thêm vào đó, ông đã dựa vào lời 
man khai nói trên đễ nhận tiền di chuyễn công vụ 
(reiskostenvergoeding) trên tuyến đƣờng Nijmegen-

Arnhem, tuy tuyến đƣờng di chuyễn công vụ thật sự 
là tuyến đƣờng Zwolle-Arnhem. 

Thật ra, hành vi dựng đứng chuyện của 
Verdaas đã bị báo chí địa phƣơng khám phá từ lâu 
và đã tạm đƣợc giới chính trị tại tỉnh Gelderland 
“giải quyết.” Thế nhƣng kễ từ khi Verdaas đƣợc bổ 
nhiệm vào chức Thứ Trƣởng Kinh Tế, thì “chi bộ” 
đảng PVV tại Gelderland lại làm lới chuyện này, lôi 
cuốn sự chú ý của giới truyền thông quốc gia, khiến 
Verdaas phải ra đi và khiến cho Thủ Tƣớng Rutte ít 
nhiều gì cũng phải bị vạ lây vì đã không điều tra 
“hành trạng” của vị ứng viên thứ trƣởng một cách 
thấu đáo trƣớc khi cho ông ta gia nhập chính quyền 
trung ƣơng. 

Quan Hệ Bất Chính Tại Limburg 

 

 

 

 

 

 

 

 
Co Verdaas không phải là vị Thứ Trƣởng độc nhất 
gây khó khăn cho Nội Các Rutte II. Frans Weekers, 
Thứ Trƣởng Tài Chính thuộc đảng VVD, cũng là 
ngƣời làm cho con thuyền chính trị này gặp không ít 
sóng gió trong thời gian vừa qua. Vấn đền bắt đầu 
tại Limburg, một tỉnh miền Nam khét tiếng về những 
mối quan hệ mờ ám giữa chính quyền địa phƣơng 
và giới làm ăn có máu mặt. 

Vào tháng 9 năm ngoái, trong lúc cuộc vận 
động bầu cử Hạ Viện đang đƣợc tiến hành thì giới 
truyền thông Hòa Lan đột nhiên thấy một trụ quảng 
cáo rất lớn mộc lên bên cạnh một xa lộ ở 
Roermond, một thành phố thuộc tỉnh Limburg. Trên 
cột có treo một bức hình “khổng lồ” của Frans 
Weekers kèm với lời kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho 
“con gà nhà” này, lúc đó cũng đang làm Thứ 
Trƣởng Tài Chính. Tốn kém trụ quảng cáo nói trên 
đƣợc ƣớc lƣợng là 5000 Euro. Khi báo chí hỏi ai là 
ngƣời đã bỏ tiền ra để dựng lên cây cột nọ thì phát 
ngôn viên của đảng VVD trả lời rằng Frans Weekers 
không biết. Và ngƣời phát ngôn này cũng nói thêm 
rằng nên hỏi Jos van Rey, một yếu nhân chính trị 
của đảng VVD ở thành phố Roermond. Ông này 
vừa là hội viên của Ban Quản Trị thành phố 
Roermond (wethouder), vừa là Thƣợng Nghị Sĩ và 
vừa là một doanh nhân bất động sản cỡ lớn. Chính 
Van Rey đã thừa nhận với báo chí rằng ông là 
ngƣời chi tiền dựng cây cột nói trên để ủng hộ một 

 Frans Weekers 

Co Verdaas 
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ngƣời bạn cùng đảng và cùng tỉnh. Tuy lúc đó đã có 
ngƣời đặt dấu hỏi về sự việc có vẽ kém lành mạnh 
này, nhƣng không ai muốn làm lớn chuyện, vì đây 
có lẽ là một sinh họat chính trị mang nặng địa 
phƣơng tính của Limburg.  

 

 

 

 

 

 

 

Mọi việc tƣởng nhƣ sẽ trôi qua một cách êm thắm, 
nhƣng sang tháng 10 năm 2012 thì Công Tố Viện 
(Openbaar Ministerie) tuyên bố họ nghi Jos van Rey 
đã phạm tội tham nhũng. Van Rey bị cảnh sát hỏi 
cung, và tƣ gia cũng nhƣ văn phòng của ông tại Tòa 
Thị Sảnh Roermond bị cảnh sát đột nhập đễ tìm 
bằng chứng. Do việc đó và cũng do một sự bê bối 
hành chánh khác không liên hệ gì đến tội tham 
nhũng mà ông ta đang bị tình nghi, Van Rey đã phải 
từ chức wethouder cũng nhƣ chức Thƣợng Nghị Sĩ. 

Điều này khiến cho dƣ luận lại chú ý đến mối 
quan hệ giữa Frans Weekers và Jos van Rey. Khi bị 
chất vấn, Thứ Trƣởng Weekers đã phải thú nhận 
rằng thật ra chính ông đã biết là Van Rey là ngƣời 
chi tiền dựng cột quảng cáo nói trên chứ không phải 
là không biết nhƣ ngƣời phát ngôn đảng VVD từng 
khẳng định. Bên cạnh đó, báo chí cũng khám phá ra 
rằng Weekers đã quyết định duy trì một văn phòng 
của Sở Thuế Vụ tại thành phố Roermond, tuy công 
chức của bộ Tài Chính đã khuyên ông nên chuyễn 
văn phòng này về Venlo. Các đảng đối lập tại Hạ 
Viện muốn biết Thứ Trƣởng Weekers có chịu ảnh 
hƣởng của Van Rey hay không khi đi đến quyết 
định này… 

Trƣờng hợp của Weekers đôi lúc có vẽ nhƣ 
trở nên khá nghiêm trọng, nhƣng bằng lời xin lỗi 
thành khẩn về sự thiếu thận trọng của mình trong 
một cuộc điều trần trƣớc Hạ Viện vào cuối tháng 12, 
Weekers đã có thể cứu đƣợc cái ghế Thứ Trƣởng 
của chính ông và giúp cho Nội Các Rutte II khỏi phải 
mất thêm một thành viên trong một thời gian khá 
ngắn kể từ khi lên cầm quyền vào đầu tháng 11 
năm 2012. 

Ông Năm Chuột tổng hợp các nguồn tin lấy từ báo 
chí, đài phát thanh, đài truyền hình và hệ thống 
thông tin toàn cầu 

      
Biểu tình chống Trung Quốc tại Hà 
Nội và Sài Gòn 

 

Sáng ngày 16/12/2012, tiếp lời kêu gọi biểu tình 
phản đối TQ chiếm 2 quần đảo TS - HS của Việt 
Nam, đã có rất đông ngƣời, phần lớn là tuổi trẻ 
tham gia vào đoàn biểu tình và tuần hành trƣớc 
ĐSQ TQ tại HN và LSQ TQ tại Sài Gòn. Tuy nhiên, 
vì các lời kêu gọi đã đƣợc công khai trƣớc trên rất 
nhiều trang mạng và cả gửi qua tin nhắn, nên nhà 
cầm quyền biết và đã ra lệnh cho rất nhiều các lực 
lƣợng vũ trang ngăn chặn, cản trở cuộc biểu tình 
tuần hành yêu nƣớc của nhân dân VN.  

Họ không cho đoàn biểu tình có điều kiện tập hợp 
đối diện với ĐSQ và LSQ để trực tiếp hô vang 
những khẩu hiệu yêu nƣớc. Họ phong tỏa các ngả 
đƣờng hƣớng vào tòa ĐSQ và LSQ, nhằm ngăn 
chặn dòng ngƣời nhập vào đoàn biểu tình. 

Việc cản trở, ngăn chặn hành động biều tình yêu 
nƣớc của nhân dân VN phản đối TQ chiếm 2 quần 
đảo TS và HS của công an dƣới sự chỉ đạo của 
ĐCSVN đã bộc lộ rõ bản chất, tâm địa xấu xa của 
ĐCSVN. Khi đất nƣớc lâm nguy, lãnh thổ bị xâm 
phạm mà họ lại cố tình làm ngơ và dửng dƣng đứng 
ngoài cuộc. Phải chăng ĐCSVN phải nhún nhƣờng 
trƣớc đàn anh TQ để hòng giữ riệt cái ngai vàng 
độc đoán? Phải chăng có những thỏa thuận trƣớc 
đây giữa VN với TQ nhƣ công hàm của cựu thủ 
tƣớng Phạm Văn Đồng, phải chăng những hiệp định 
dở dang về phân chia lãnh hải, lãnh thổ, v,v.. đã níu 
chân ĐCSVN? 

Giáo xứ Vĩnh Hòa thắp nến cầu 
nguyện cho gia đình luật sƣ Giuse Lê 
Quốc Quân 
 
Cộng đoàn Vinh (02/01/2013) - 19h00 tối ngày 
01/01/2013 tại quê hƣơng của gia đình luật sƣ 
Giuse Lê Quốc Quân, bà con giáo xứ Vĩnh Hòa, 
thuộc hạt Đông Tháp, giáo phận Vinh đã thắp nến 

Tin Việt Nam 

Jos van Rey 



Việt Nam Nguyệt San • 254 • 1.2013                                                                                                            17 
 

cầu nguyện cho đại gia đình anh đang bị bách hại vì 
Công lý và Sự thật.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luật sƣ Giuse Lê Quốc Quân sinh ra và lớn lên tại 
giáo xứ Vĩnh Hòa, nơi có nhiều truyền thống tƣơng 
thân tƣơng ái tốt đẹp. Chính nơi đây đã nuôi dƣỡng 
anh để anh lớn lên trở thành ngƣời có đầy đủ phẩm 
chất tốt đẹp của một Kitô hữu và cũng là một công 
dân ƣu tú có nhiều đóng góp cho sự phát triển của 
xã hội. Luật sƣ Lê Quốc Quân đƣợc nhiều ngƣời 
biết đến nhƣ là một ngƣời luôn dấn thân cho Công 
lý và Sự thật. 

Thời gian qua gia đình anh đã nhiều lần bị Công an 
Việt Nam sách nhiễu, gây khó khăn và áp lực lên 
gia đình anh. Mới đây, ngày 30 tháng 10 năm 2012, 
ngƣời em trai của anh là anh Lê Đình Quản, giám 
đốc công ty Vietnam Credit đã bị Công an thành phố 
Hà Nội bắt giữ sau khi đột nhập vào công ty và thu 
giữ nhiều tài sản của công ty anh. Anh Lê Đình 
Quản bị cáo buộc về tội trốn thuế! Sau đó, vào ngày 
5 tháng 12 năm 2012, ngƣời em họ của anh Quân 
là chị Nguyễn Thị Oanh cũng đã bị lực lƣợng Công 
an trấn áp và áp giải ra trại giam Hà Nội trong khi 
chị đang mang thai. Và ngày 27 tháng 12 năm 2012 
vừa qua, lực lƣợng Công an thành phố Hà Nội đã 
bắt đi anh Quân và báo chí sau đó đã loan tin rằng 
anh bị cáo buộc về tội trốn thuế. 

 

 

Trƣớc những sự việc mờ ám trên, gia đình anh 
Quân đã lên tiếng trong một đơn thƣ kêu cứu, trong 
đơn có đoạn: “Chúng tôi cho rằng rõ ràng có âm 
mưu chính trị chống lại gia đình chúng tôi nằm sau 
các việc làm mờ ám của cơ quan Nhà nước, họ đã 
vi phạm hàng loạt quy trình tố tụng trong khi khởi tố, 
khám xét, bắt giam nhân thân chúng tôi. Cùng với 
vụ bắt giam hàng loạt các thanh niên Công giáo gần 
đây, chúng tôi tin rằng chính quyền đang có đối 
sách và sự kỳ thị đối với những người có tôn giáo. 
Chúng tôi xin cậy nhờ lời cầu nguyện của tất cả 
những ai yêu mến sự thật, công lý và hòa bình; 
Chúng tôi kêu gọi sự quan tâm của các tổ chức, cơ 
quan truyền thông trong nước và quốc tế về trường 
hợp gia đình chúng tôi.” 

Với tình tƣơng thân tƣơng ái, "một con ngựa đau cả 
tàu bỏ cỏ", và với tinh thần Công giáo luôn luôn cầu 
nguyện cho bất cứ ai kêu cầu, giáo xứ Vĩnh Hòa đã 
tổ chức thắp nến cầu nguyện cho gia đình luật sƣ 
Giuse Lê Quốc Quân. Cầu cho gia đình anh luôn 
đƣợc bình an trong sự bách hại của cƣờng quyền, 
cầu cho anh Lê Đình Quản, chị Nguyễn Thị Oanh 
luôn đƣợc vững vàng trong chốn lao tù, biết cậy 
dựa vào sự quan phòng của Thiên Chúa để làm 
chứng cho công lý và sự thật; cầu cho nhà cầm 
quyền Cộng sản biết tôn trọng nhân quyền, cầu cho 
đất nƣớc Việt Nam sớm đƣợc tự do dân chủ. 

Những ánh nến nguyện cầu sẽ tiếp tục đƣợc thắp 
lên tại nhiều giáo xứ trong giáo phận Vinh. Vì nhƣ 
lời Chúa phán, "giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện 
mới trừ đƣợc thôi!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu Chúc Đầu Năm 

 

        Đếm bước thời gian quả nhịp nhàng 
       Đông tàn thì lại tới xuân sang 
       Giao thừa rực rỡ mai vàng nở 
       Ngày tết tưng bừng pháo nổ vang 
 
       Ngoài phố đèn hoa trông náo nức 
       Trong nhà bánh mức thấy hân hoan 
       Đầu năm câu chúc đời an lạc 
       Hạnh phúc bình yên sánh bạc vàng 
 

2 013    Hoài Tâm Niệm 
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28-1-2012 - Ðại diện cộng đồng tại Tết Moenchengladbach, Ðức quốc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-01-2012   

Hội Xuân Nhâm Thìn tại Arnhem  

 

28-1-12  

 Ðại diện cộng đồng tại Tết Quân Cán Chính Bỉ quốc 

Ban nhạc Rạng Đông 

28-1-2012  

 Ðại diện cộng đồng tại Tết Moenchengladbach, Ðức quốc 
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13-3-2012 Họp BCH/Cộng Đồng với 

 Ðại diện các Hội Ðoàn và Thân hào nhân sĩ tại Nieuwegein 

8-4-2012 Đại Lễ Phục sinh tại Vinkeveen 

14-4-2012   

Buổi nói chuyện của Linh Mục Nguyễn Văn Khải tại Houten do nhóm Vinh Danh Cờ Vàng tổ chức 

 

21-4-2012 - Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30/4  

tại Den Bosch do Gia đình QCC/VNCH tổ chức  
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28-4-2012   Biểu Tình Ngày Quốc Hận và biểu tình 

tuần hành đến toà đại sứ Trung Cộng 

30-06-2012  Ðại Hội Nhạc Trẻ tại Mijndrecht 

 

                        Với Sự góp mặt của 3 Ban nhạc :Trùng Dương ,Bình Minh và Tình Si  
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2-6-2012   nhóm IViet tổ chức lễ hội với chủ đề 

 “Lạc vào Việt Nam” 

tại Bảo Tàng Viện Nghệ Thuật Dân Tộc ở thành phố Leiden 
 

 

23-9-2012 Thành lập Uỷ Ban Xây  

Dựng Tượng Đài Thuyền Nhân tại Nieuwegein 

 

21-10-2012  

Họp Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài 

Thuyền Nhân  tại Nieuwe -Vennep 

15-9-2012  “Bữa Cơm Tình Thương” do Gia Đình Quân 

Cán Chính VNCH tại Hoà-Lan tổ chức  tại Den Bosch 
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25-11-2012  Lễ cầu nguyện tại Spijkenisse và bữa cơm gây quỹ hổ trợ cho các nhà đấu tranh dân chủ 

tại Việt Nam do đảng Việt Tân, Giáo Khu Lisse và Uỷ Ban Hổ Trợ Dân Chủ phối hợp tổ chức 

 

Tháng 11 năm 2012  Chiến dịch  "Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói” tại giáo đường Emmaus 

Kerk, Nieuwegein; giáo khu Ede và giáo đường Edith Stein,  Helmond 

 

 

12-12-2012  Lễ đặt viên đá đầu tiên xây cất 

Chùa Vạn Hạnh tại Almere  
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Hải Đăng  
Nguyễn Hoàn Nguyên 

 

 

 

 

 

 

Đứa con trai ngồi một mình ngoài ban công khách 
sạn của tầng lầu ba ngắm say mê ngọn hải đăng 
đang quay. Buổi tối, những ngọn gió từ biển thổi về 
làm thành phố trở nên mát rƣợi. Trƣớc mặt nó, thật 
xa sau những hàng cây, ngọn hải đăng trên mõm 
núi đang lƣớt những tia sáng qua bầu trời với nhịp 
độ đều đặn. Một ngày trong đời nó đang trôi qua. Từ 
buổi sáng, những hàng dửa, hàng cây cao su, cây 
dƣơng lần lƣợt lƣớt qua cửa kính xe. Rồi dỉnh núi 
chập chờn đằng xa. Bãi biển cát trắng xóa bỗng 
hiện ra mênh mông bất ngờ.  Niềm vui bùng vỡ liên 
tiếp làm nó quên đi không khí nặng nề sau những 
lần cha mẹ cãi nhau trong những ngày trƣớc đó. Ở 
tuổi mƣời ba và ở trên đất nƣớc điêu linh vì chiến 
tranh này, nó đủ khôn ngoan để hiểu rằng hƣởng 
đƣợc một cuộc du lịch hai ngày cuối tuần là một 
diễm phúc. 

Cánh cửa phòng mở ra ban công hé mở, hắt ra một 
khoảng ánh sáng trên nền gạch hoa. Thỉnh thoảng 
tiếng trò chuyện của cha mẹ nó đƣa ra ngoài. Giọng 
ngƣời đàn ông và ngƣời đàn bà đôi lúc bốc cao rồi 
sau đó chỉ còn là tiếng thì thầm đến độ nó không 
còn nghe gì nữa. Gió biển vẫn thổi về mát rƣợi 
trong đêm. Mổi lẩn ngọn hải đăng quay về hƣớng 
ban công, nó đƣa tay ra muốn nắm giữ lại luồng ánh 
sáng trong giây phút. Nó nghe lòng mình thật bình 
an và đang cảm nhận một cái gì đó có thể gọi là 
hạnh phúc. 

Hai tuần sau cuộc du lịch, những lần cãi nhau giữa 
cha mẹ nó lại gia tăng. Cuộc du lịch nhƣ một cố 
gắng hàn gắn những đổ vở tình cảm dƣờng nhƣ 
không thành công. Ngƣời đàn ông bỏ nhà ra đi, 
ngƣời đàn bà ngồi ôm mặt khóc một mình. Rồi 
ngƣời đàn ông lại trở về. Vài ngày sau đó ngƣời đàn 
ông lại ra đi. Và lần này thì không trở về. Thằng bé 
học thêm đƣợc một bài học của đời sống. Nhƣ ánh 
sáng của ngọn hải đăng, hạnh phúc hình nhƣ là cái 
gì mà ngƣời ta không thể nắm giử đƣợc.   

*** 

Năm nay đến giờ này trời vẫn không đổ tuyết. Lão 
đã nghĩ rằng mình không qua khỏi Giáng Sinh thứ 
hai trong viện dƣỡng lão này. Vậy mà Giáng Sinh 
thứ ba vừa mới qua, lão vẫn còn ngồi y nguyên 

trong căn phòng này ngó mông lung ra phía trƣớc.. 
Trên bàn viết, lúc đến thăm, đứa con gái của lão đã 
đặt một cây Giáng Sinh nhỏ với vài bóng đèn tí hon 
đang cháy sáng lấp lánh. Có lẽ cây Giáng Sinh là 
vật sống động duy nhất trong căn phòng. Lão chẳng 
buồn bật đèn trong phòng tối, tiếp tục ngồi bất động, 
hƣớng mắt về phía vùng ánh sáng nhợt nhạt từ bên 
ngoài sân viện dƣỡng lão rơi vào phòng qua khung 
cửa kính. 

Chỉ còn vài giờ nũa là đến giao thừa. Tiếng pháo đã 
nổ ran từ con đƣờng phía sau viện dƣỡng lão đƣa 
đến. Thỉnh thoảng ánh sáng của một cái pháo bông 
làm căn phòng lóe sáng lên trong vài giây. Ánh sáng 
của ngọn pháo bông lại làm lão nhớ đến ngọn hãi 
đăng năm nào. Không hẳn là lão cứ nhớ lại những 
hình ảnh xa xăm của quá khứ. Thật ra chúng 
thƣờng tự động hò hẹn rũ rê nhau trở về quấy rầy 
tâm não lão thì đứng hơn. Những chuyện quan 
trọng xãy ra gần đây trong đời sống thì lão quên gần 
hết.  

Nhƣng có những điều chẳng vào đâu xa lắc xa lơ lại 
chợt trở về bất ngờ. Nhƣ cái mùi nƣớc tanh tanh 
của con rạch mà ngày xƣa lão đã vùng vẫy bơi lội 
trong đó cùng mấy thằng bạn hàng xóm. Nhƣ một 
đoạn trong bài thơ hay bài nhạc nào đó mà lão đã 
đọc hay nghe đâu từ thời nào trở về rõ mồn một từ 
câu: Cho tôi lại ngày nào. Trăng lên bằng ngọn cau. 
Mẹ tôi ngôì khâu áo. Bên cây đèn dầu hao. Cha tôi 
ngồi xem báo. Phố xá vắng hiu hiu...  Thật ra thế 
giới sống đó cũng lạ lẫm đối với lão. Lão hình nhƣ 
cũng chƣa bao giờ trải qua một đêm trăng nào trong 
phố vắng tƣơng tự nhƣ thế. Nhƣng hình ảnh đơn 
sơ êm đềm đó lại làm nƣớc mắt lão chảy khan 
xuống má.  

Pháo lại nổ nhiếu hơn. Tiếng pháo nổ đì đùng vậy 
mà không làm phiền lão bằng cái nó cứ gợi lên 
những kỹ niệm trong quá khứ. Tiếng động bên 
ngoài chỉ là một khối lặng thinh đối với lão. Tiếng 
động bên trong tâm não mới thật sự ồn ào. Những 
hình ảnh của lão cùng vợ con quây quần bên cây 
Giáng Sinh trong những ngày cuối năm, những năm 
trời đỗ tuyết trắng xóa trong thời gian này.  

Tiếng khóc đầu tiên chào đời của đứa con gái của 
lão. Rồi hình ảnh lão ngày nào là một thằng bé con 
ngồi chụm củi cho nồi bánh chƣng đêm giao thừa ở 
quê nhà. Rồi có khi bài thơ hay bài nhạc nào lại trở 
về. Bao nhiêu hình ảnh trong đời lão lƣớt qua khá 
nhanh, nhƣng một hình ảnh cứ lì lợm lƣu lại trong 
tâm tƣởng: ngọn hải đăng vẫn còn đang quay trong 
thành phô biển ban đêm mát rƣợi năm nào.  

  Lão vịn ghế đứng dậy, bƣớc đến bên khung cửa 
kính. Có thể xem nhƣ một phản kháng yếu ớt của 
lão, cố gắng rời khỏi các vùng quá khứ để bƣớc đến 
một chút tƣơng lai phía trƣớc. Yếu ớt, cũng có thể 
gọi là bất lực, nhƣng dù gì cũng là cố gắng phản 
kháng. Cơn chóng mặt lại đỗ ào đến, ánh sáng của 
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ngọn đèn phía ngoài sân đang quay tròn trƣớc mắt 
lão. Lão nhƣ thấy lại ngọn hải đăng. Lão biết mình 
có thể ngã lăn ra, ngừng thở bất cứ lúc nào. Nhƣng 
trong lúc này lão lại thấy lòng thanh thản hơn, không 
bận tâm đến hạnh phúc, cũng chẳng hề sợ hãi cái 
chết. 

 Năm cũ sắp chấm dứt. Đời sống của lão chắc cũng 
sắp chấm dứt, một cuộc phiêu lƣu sắp trôi qua. 
Nhƣng nhƣ những vòng quay của ngọn hải đăng, 
mọi sự lại đang khởi đầu. 

 

Nợ Đời 
                                  Võ Đức Tiến 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rặng trâm bầu dọc theo kinh nước mặn 
Hàng dừa cao bóng lút cuối chân mây 
Con nước lên con nước xuống theo ngày 
Bùn đất thở hơi phèn nghe man rợ 
Cây cầu khỉ lắc lư giòng nước trở 
Nắng bờ đê lặng lẽ bóng thời gian 
Khác ngày xưa ta lính chiến qua làng 
Giờ bại trận chiều phai lòng thấm lạnh 
Rừng tràm cũ mà đời ta càng cũ 
Mấy mươi năm thì biểu mới sao đành 
Mái lá chằm lạc mục gió luồn quanh 
Con nước lên con nước xuống hổng đành. 
 
 Vũ tắt máy nghe nhạc sau khi nghe lại bài thơ 
ngƣời bạn sáng tác và ngâm tăng Vũ. Vũ cƣời một 
mình, thơ thì hay nhƣng ngâm sĩ này chắc phải đi 
học vài khóa. Nói thế nhƣng ngày nào Vũ cũng 
nghe, nghe lại tâm sƣ của ngƣời bạn thời ở lính. Vũ 
thở dài, đội nón kéo hành lý. Đƣa tay vẫy Taxi. 
Ngoái cổ nhìn lại phi trƣờng Cù Hanh lần nữa. 
-Dạ anh đi đâu?  
-Đƣa tôi đến ngã ba Lê Lợi, Quang Trung. 
Vũ im lăng, nhìn lại thành phố quê hƣơng nơi mà 
biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp, gia đình bạn bè tuổi 
thơ, nƣớc mắt nụ cƣời và nụ hôn vụng về  đầu tiên, 
khiến mỗi khi nhớ lại là Vũ lại bật cƣời. Thuở ấy hai 
đứa yêu nhau cũng lâu, lần đó bên hiên nhà Vũ 
mạnh dan nắm tay và nhất định sẽ ……hôn ngƣời 

ta. Cô nàng hình nhƣ cũng biết chuyện gì sắp sảy 
ra, nên khi Vũ kéo sát lại thì cả hai đều …. nhắm 
mắt và hai hàm răng va vào nhau, vừa đau, vừa giật 
mình, ngƣời ta xô Vũ ra, không nói , hai tay đan vào 
nhau bẻ tới bẻ hết ngón này đến ngón khác. Vũ 
nắm chặt hai bàn tay lạnh không cho nàng bẻ ngón 
nữa và hôn. Nụ hôn 45 năm trƣớc.  
- Anh ơi! Tới rồi. 
- Tới… Vũ đảo mắt nhìn. À kia. Đó là căn nhà của 
gia đình 42 năm trƣớc. Trải qua 42 năm tất cả đã 
thay đổi, tất cả đã mất. Bố, mẹ, anh, chị em. Nƣớc 
mắt của tuổi già rơi lặng lẽ. Ngƣơi tài xế nhƣ cùng 
thấm nỗi buồn của ngƣời khách với mái tóc bạc 
trắng, im lặng, tay xoa cằm lún phún những sợi râu 
trắng. 
Vũ tháo kính lau mắt. 
- Anh đƣa tôi ra bến xe đi Ajun Pa.  
- Dạ. Chắc anh định về thăm nhà? 
- Nhà tôi là … ủy ban phƣờng kia. 
Vũ tựa đầu nhìn lại những con đƣờng xƣa nhƣng 
rất lạ, những hàng cây. Vũ bật cƣời nhớ lại những 
lần cả đám bạn đi học về, núp, lén đứng sau mấy 
gốc cây thông và “ tƣới, tƣới ”, vừa chạy vừa cƣời. 
- Anh ơi tới rồi. 
- Cảm ơn anh nhiều.   
- Xin lỗi, cho tôi hỏi: Xe đi Ajun Pa đậu ở đâu?  
Cô nhân viên ngồi trong quầy vé nghiêng đầu để 
mái tóc dài óng mƣợt nghiêng về một phía.  
- Bác đi đến cuối sân chỗ có căn nhà mầu vàng, đó 
là bến xe đi Ajun Pa.  
Vừa nói cô vừa đƣa tay chỉ. Vũ xoay đầu nhìn theo 
tay cô gái chỉ đƣờng, gật gật đầu, ngoái đầu nhìn lại 
- Cám ơn cháu. Cô bé cƣời thay lời. Nét cƣời mỉm 
này với giọng Huế trầm trầm, chầm chậm, đôi mắt 
đen láy và mái tóc thề phủ lên mầu tím áo dài trông 
thật đẹp. 
Chƣa quá mƣời giờ mà nắng Pleiku đã oi. Thỉnh 
thoảng một chút gió mang theo làn bụi đỏ, đó là nét 
đặc biệt của Pleiku và khi mƣa, nƣớc mƣa sẽ sơn 
mầu đỏ lên chân tƣờng, gốc cây, cột đèn. Vũ đi 
chậm, miên man nghĩ đến một bài hát cũ :  
Phố núi cao, phố núi đầy sương. 
Phố núi cây xanh, trời thấp thật buồn. 
                                    ………………… 
 
 Em Pleiku, má đỏ môi hồng 
 Một buổi chiều nao, lòng bỗng bâng khuâng. 
Hôm nay cũng thế, lòng Vũ bâng khuâng với những 
cảm xúc rất đáng yêu đã theo Vũ suốt 42  năm. 42 
năm một thân một mình, chân trời góc bể. Sống 
hạnh phúc với những kỷ niệm. Xót xa với những kỷ 
niệm. Hôm nay về tìm thăm lại một phần kỷ niệm. 
Ajun Pa là một thành phố nhỏ, thành phố Vũ chỉ ở 
có hai ngày, biết có ba chỗ, sân bay, một quán 
nƣớc và bờ sông. Nhƣng trong phần kỷ niệm này. 
Vũ có một món nợ. Nhƣng chắc trong cuộc đời này 
Vũ không thể nào trả đƣợc…… 
42 năm trƣớc Vũ bị thƣơng, nằm bệnh viện 3 dã 
chiến đúng 5 tháng mƣời hai ngày. Lần khám sau 
cùng Bác sĩ khen : 
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- Tốt lắm. Tôi sẽ ký phép 29 ngày tái khám cho cậu. 
Cậu về thăm nhà, dƣỡng sức nhá, cẩn thận nhá, từ 
từ thôi. Vừa nói vừa cƣời, ông đƣa tay ra dấu, ai 
cũng hiểu cũng cũng cƣời.  
Suốt thời gian nằm bệnh viện, Vũ cũng không báo 
tin cho gia đình. Chuyện bặt tin Vũ vài ba tháng là 
chuyện thƣờng. Nằm một chỗ trong phòng máy 
lạnh, cơm dâng nƣớc rót, có ngƣời thỉnh thoảng 
mua giùm ly nƣớc từ câu lạc bộ. Đi thuê sách và 
mua báo. Vài ba tuần, y tá lại đẩy giƣờng ra sân 
xem văn nghệ. Thảnh thơi quá! 
Ngày ra viện, từ Mỹ Tho Vũ đón xe về Sài Gòn. Việc 
đầu tiên là ghé thăm thầy giáo cũ và một ngƣời….. 
Căn nhà cũ với giàn hoa giấy, mấy chậu cây cảnh, 
hòn non bộ, có tiếng nƣớc chảy róc rách và mấy 
cụm lan rất quen. Dáng ngƣời thầy già lom khom 
trong nắng. 
- Thƣa thầy con mới về.  
- Ô ! Vũ hả con? Thầy vui lắm. Cả năm nay không 
thấy anh ghé nhà? Dạo này anh…anh..trắng ra nhỉ, 
nét phong trần của ngƣời lính trận bay đâu mất rồi? 
Tóc lại dài nhƣ mấy thằng hippy thời sinh viên. Lạ 
nhỉ? Anh… 
- Vâng. Con từ bệnh viện về thăm nhà. Thầy cô 
khỏe cả ạ ? 
- Cảm ơn con, thầy cô và Chiêu Thƣơng đều khỏe. 
- Chiêu Thƣơng có nhà không hở thầy?  
- Em nó đi phố mua sắm ấy mà. 
- Ngồi đây uống nƣớc với thầy. Anh lại bị thƣơng 
nữa!   
- Vâng ạ! Nhẹ thôi thƣa thầy. Thầy đang đọc sách? 
- Sách cũ thôi mà…Anh còn nhớ ….?  

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Cổ bể thanh động trường thành nguyệt, 
 Phong hoả ảnh chiếu Cam Tuyền vân. 
- Dạ có ạ. 
        Trống Trường thành lung lay bóng nguyệt 
        Khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây. 
 
- Ha ha. Đƣợc. Đƣợc lắm, giỏi. Thầy cứ nghĩ bận 
bịu chuyện chinh chiến, khiến anh quên nhiều, nhất 
là mấy đoạn cổ văn này, nó chẳng là cái chi chi. 
Ha..ha..ha..Bà nó ơi! Nhà có khách.  
- Thƣa thầy con không dám là khách. Thƣa… 
- Ôi dào! Anh xem này. Tôi mới làm xong một tác 
phẩm nữa đây. Tảng đá này tôi đục đẽo cả mấy 
tháng rồi. Tôi đặt tên là LỘ CÔNG DANH, nó 
nghiêng nghiêng lên cao… rồi chỗ này thì gập 

ghềnh, công danh mà ….anh nghĩ thế nào. Này 
nhé... 
Một già một trẻ chụm đầu say mê ngắm, bàn ra tán 
vào. 
_ Vũ mới về hả con? 
-Vâng con chào cô. Con mới về. 
-Khổ thân chƣa, hết bị thƣơng nặng thì lại bị thƣơng 
nhẹ, còn gì là ngƣời nữa hở giời. Thế bố mẹ khỏe 
hả Vũ.  
-Chắc là khỏe ạ.  
-Chắc là thế nào? Nói thế là anh cũng không biết gì. 
Con với cái. Anh phải nhanh mà về thăm hai cụ đấy. 
Thế là cả năm nay anh chƣa về thăm nhà? Các anh 
các chị chả ra làm sao! Thế anh có định lập gia đình 
chƣa? 
- Cô ạ! Con thì cứ nay đây mai đó, sống, chết, cận 
kề, con không muốn có thêm ngƣời cứ phải sống 
trong lo lắng phập phồng vì con. Con mong có 
ngà…. 
-Anh Vũ. Giọng nữ thanh ngọt ngào gọi vui.. 
Vũ nhận ra ngay. Chiêu Thƣơng đi chầm chậm đến 
bên Vũ đôi mắt đỏ hoe, nhìn chăm chăm, hai bàn 
tay đan những ngón thon thon vào nhau để trƣớc 
ngực, bẻ hết ngón này đến ngón khác. Giọng ƣớt 
sũng, nghẹn ngào. 
- Anh Vũ. Anh lại bị….. 
Hai giọt nƣớc mắt lăn chậm trên má hồng.  
-Anh chỉ bị thƣơng nhẹ thôi  CiTi à, (Chiêu Thƣơng) 

đừng làm anh rối. Đừng khóc, đừng lo.  
-Không lo đƣợc à. Sao anh không thƣ cho em? 
Anh có biết bao nhiêu việc đã sảy ra với em 
không? Anh biết có bao nhiêu điều em muốn nói 
cho anh không? Anh có biết em… 
-Anh biết rồi, anh biết rồi, anh xin lỗi, CiTi buồn, 
 giận, ghét…v.v.. 
- Biết thế mà anh cứ nhƣ thế. Anh có biết nhiều 
khi em chán cuộc đời này lắm rồi không? Anh 
biết không?  
Ngồi cạnh bên nhau nhƣng mỗi ngƣời mỗi tâm 
trạng. Chiều xuống dần, nắng tắt.  
- Vũ. 25 tháng này em sẽ làm lễ đính hôn. 
Có tiếng thở dài rất nhẹ. Vũ nghiêng đầu nhìn 
mái tóc dài rủ xuống che nỗi buồn vƣớng trên 
khuôn mặt dễ thƣơng.  

- Anh chúc mừng em. 
- Cảm ơn anh. Em muốn anh đến dự… Em muốn 
phải có anh. Anh có đến đƣợc không? 
- Có, anh sẽ đến. Anh hứa anh  sẽ đến với em mà.   
Tiếng hồ cầm vọng từ trong nhà khiến buổi chiều 
nhƣ dừng lại.  
- Bây giờ anh đi.  
- Em sẽ đi với anh một đọan đƣờng.  
-  Ừm. Cám ơn em. 
Chiêu Thƣơng khóat tay Vũ cả hai đi chầm chậm.  
        Ánh sao rơi vỡ trên vai, 
        Âm vang đọng giữa gót hài dặm khuya. 
       Tay lơi người ở người về, 
        Khuất sau bóng mái tóc thề gọi nhau. 
        Sương bay bay đêm nhạt mầu, 
        Cuối con phố vắng khuất mau tiếng cười. 
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        Dạ hương ấp ủ xa xôi, 
        Pha trong mắt biếc mấy lời kiếp sau. 
       Ánh sao soi bạc mái đầu, 
       Thoảng trong tiếng thở… 
        Ừm thôi em về.  
Nhìn qua khung cửa kính máy bay, mọi vật trong 
thành phố nhỏ lại dần dần, những đám mây thấp 
thoáng nhƣ tấm mành thƣa đã khép lại, một chốn 
biết bao nhiêu là kỷ niệm. Vũ nhắm mắt nghĩ về 
nhà. Sáu tháng lƣơng vẫn còn nguyên, Vũ dành tất 
cả cho cô em gái út. Cô bé chắc là nhớ anh lắm. 
Sƣớng nhá! Hải Đƣờng tha hồ mà làm tròn những 
mơ ƣớc của em. Một máy cassette để nghe nhạc, 
đàn guitar, xe để đi học, bé không còn phải đi xe 
Lam. Đi xe Lam thƣờng bị mấy ngƣời ”khác” ép. 
Con sẽ đƣa Mẹ đi phố mua tặng mẹ chiếc khăn 
quàng cổ, nhƣng con sẽ quàng cổ mình một tuần 
cho nó có mùi con trai của mẹ. Con sẽ mua tặng bố 
chai rƣợu. Vũ cƣời một mình.  
Trong khoang chiếc máy bay C-123 cũ kỹ chất đầy 
quân dụng và lính. Sau ba lần cất cánh và hạ cánh, 
ngoại trừ phi hành đoàn, còn lại ai ai cũng nhƣ cái 
mền rách. Lần thứ tƣ đáp xuống phi trƣờng Cheo 
Reo thì cũng đã quá trƣa. Máy bay chỉ còn có một 
máy. Đi máy bay mà cứ nhƣ đang ngồi thuyền cỡi 
sóng. Lên lên xuống xuống. Mọi ngƣời ngơ ngác 
nhìn nhau khi nghe phi hành trƣởng tuyên bố: 
- Nhƣ các anh cũng biết đấy máy bay đã hỏng một 
động cơ. Chúng ta phải chờ ngày mai mới có 
chuyên viên từ Nha Trang lên. Các anh tự lo. Sáng 
ngày mai tập họp lúc 9 giờ.   
 
Trong quán Vắng, mấy ngƣời trẻ ngồi quanh bàn 
tròn nhỏ kê trong góc, cô gái ôm đàn guitar hát. 
        Em đi giữa phố che mưa, 
        Bước chân nũng nịu gió lùa áo bay..ớ..ơ..  
        Em đi bước ngắn bước dài, 
        Bước cao bước thấp bước hoài dưới mưa. 
        Cho nên lần trở lại này, 
        Con chim xanh vỗ cánh bay lên…... 
Và chắc là trƣởng nhóm. Nên hết chỉnh ngƣời này 
thì sửa cho ngƣời khác.  
- Chỗ ni các bạn nhớ nghỉ hai nhịp nha. Và sau khi 
Bích Liên dạo bốn nhịp thì mình vào. Chú ý nè. 
Xuân Nụ nhìn đây nì, răng mà cứ ngó bên tê rứa.  
- Ngó.. hồi nào đâu?  
- Đúng đó Kim thấy Xuân Nụ nhìn sang đó… hai lần 
rồi. 
- Nhìn chi rứa?  
- Tại ông lính kia ổng nhìn mình trƣớc…. chớ bộ. 
- Thây kệ ngƣời ta. Chắc vì Kim Hồng đẹp nên 
ngƣơi ta mới nhìn. 
- Hay là chừ Kim Hồng đổi chỗ cho Bích Lan, Bích 
Lan xấu nên có ai mà thèm nhìn mô.  
Nói xong cô nhạc trƣởng ôm đàn đứng dây đổi chỗ.   
- Chừ mình làm lại nghe. Ai mà sai ba lần là trả tiền 
trà đá bữa ni. 
Cả bàn cùng cƣời vui. 
-Nghe nì.  
        Em đi giữa phố che mưa… 

 Vũ lắng nghe, rồi cũng lép nhép nhắm mắt hát theo. 
Một chốc sau là Vũ đã thuộc. Vũ chế thêm một bè 
để hát. Vũ thấy vui vui. Hình nhƣ việc Vũ hát theo 
không thoát khỏi ánh mắt của cô nhạc trƣởng. Cô 
hay liếc mắt thật nhanh nhìn Vũ và hay cho ngƣng 
bất thƣờng nhƣ là có ý dò xem có đúng là Vũ hát 
theo hay không. Nhƣng cô chỉ nhìn các bạn và cƣời.  
- Nãy giờ có ai làm sai không, tự giác đi? 
Ai cũng rùn vai, lắc đầu. 
- Tốt mà, đúng mà, tốt mà. 
- Tôi. Tôi bị sai ba lần. Vũ đƣa tay cao nhận tội. 
Xách balô đi tới, khi đi ngang bà hàng chè Vũ khẽ 
nói : “Bác cho cháu một thạch chè và mấy cô bé kia 
thƣờng ăn chè gì….thì bác mang ra luôn”. 
Bà hàng cƣời tƣơi thật tƣơi. Vũ kéo ghế trống bên 
cạnh, rất tƣ nhiên ngồi chung bàn. Cả bàn ngồi im 
nhìn nhau lúng túng. Chắc họ tự hỏi  “ở đâu ra 
ngƣời tự nhiên nhƣ ruồi vậy ta”. 
- Chào các cô. Tôi tên Vũ, các cô hát hay và vui 
quá. Hồi nãy tôi nghe nhạc trƣởng nói ai hát sai ba 
lần là phải trả tiền hôm nay. Tôi hát sai ba lần, nên 
thi hành án. Mấy đôi mắt lính quýnh nhìn nhau, nhìn 
qua, nhìn lại. Không ai nói gì. Vài phút sau hình nhƣ 
bình tĩnh trở lại.  
- Nhƣng anh đâu phải ngƣời trong ban tụi em đâu? 
- Vừa rồi Bích Lan nói ai hát sai ba lần thì phải trả 
tiền, chứ có riêng ban nhạc đâu. 
- Ƣ…ƣ…. 
- Mà làm sao anh biết là sai hay đúng? 
- Tôi ngồi bên kia cứ nhìn đôi môi cô nhạc trƣởng là 
biết mình hát sai hay đúng, dễ mà. 
- Mà anh hát sai chỗ nào. Anh hát lại đi. Cô nhạc 
trƣởng lên tiếng.  
- Nhƣng hát chung với Bích Lan thì tôi mới hát 
đƣợc. 
Mấy cô bé lại lén nhìn nhau, mắt to mắt nhỏ, mím 
môi, nhíu mắt, nhƣ thầm hỏi làm sao  “ông” này biết 
tên vậy ta? Bích Lan hơi đỏ mặt. nhƣng phớt lờ, 
cầm đàn.  
Em đi giữa phố che mưa. 
Phần đầu Vũ hát bè đôi, phần sau Vũ hát bè đuổi, 
hát ba lần rồi nhƣng nhạc trƣởng cũng chƣa ngƣng. 
Khi bà hàng mang chè ra thì mọi ngƣơi có vẻ ngạc 
nhiên.  
- Đây là chè phạt mời tất cả. Chẳng ai nhúc nhích.  
Vũ đứng dậy lấy chè đƣa cho từng ngƣời. Cầm 
chén nhƣng chẳng ai động muỗng. Vũ vừa nhai vừa 
húp, loáng một cái gần xong chén chè. Nhìn lên mới 
thấy cả bàn đang khều khều. Cô nhạc trƣởng lên 
tiếng hỏi. 
- Bản nhạc ni là bản nhạc mới nhứt của nhạc sĩ 
Nguyễn Quyết Thắng răng mà anh biết đƣợc. Anh 
cũng ở trong Du Ca ? 
Vũ lắc đầu  
- Các em ăn chè xong đi, rồi anh sẽ khai.  
Có lẽ  tò mò về câu chuyện Vũ hứa nên các cô ăn 
nhanh hơn một chút. Cô bé nhất trong đám ăn 
nhanh để ly xuống bàn. 
- Em ăn xong rồi anh kể đi. Vũ nhìn nhún vai, cƣời. 
- Chờ chút cô bé. Còn ly thứ hai nữa mà. 
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Cả bàn nhốn nháo. 
- Em n..o.. 
- Em tên gì? 
- Bạch Yến 
- Mặt hồng thế kia sao mà bạch đƣợc. 
- Em no rồi. 
- Em tên gì?  
- Xuân Nụ. 
- Không ăn thì không kể! 
- Nhƣng mấy đứa em…  
- Thôi đƣợc đã no chè thì bò bía vậy? Bác ơi. Cho 
bọn cháu bò bía.  
- Có ngay! Có ngay! 
Cùng lúc mấy cô nhao nhao. Vũ đƣa tay ngăn . 
- Bây giờ anh sẽ kể, có muốn nghe không này? 
- Có! Có! Có! 
- Có gì đâu? Anh nghe các em tập, anh hát theo 
thôi. Chỉ có vậy. 
- Mà???!!! 
- Anh là nhạc sĩ phải không?  
- Không.  
- Anh có viết nhạc không? 
- Có, nhƣng chỉ cho riêng mình. 
- Anh mới đổi về đây?...Không! Anh đang trên 
đƣờng về thăm nhà, máy bay bị hƣ nên  phải chờ 
sửa.  
Sau chầu bò bía thì tất cả trở thành quen.  
- Anh đang rảnh ở đây, theo các em thì anh nên đi 
thăm nơi nào? 
Cả mấy đôi mắt nai, mắt kiếng nhìn nhau. 
- Bến Mộng. Thung lũng Hồng. Suối đá Buồn. Tháp 
Bể trên núi Chƣ Mô 
- Bến Mộng, tên nghe hay qúa ! 
- Nhà công chúa cũng gần đó, hay là công chúa làm 
ngƣời hƣớng dẫn đi. 
- Công chúa? Cùng lúc mấy bàn tay chỉ về Bích 
Lan. Công Tằng Tôn Nữ Bích Lan.  
Những cơn gió Lào làm thành phố nhỏ buổi trƣa 
nhƣ rực lửa. Chở nhau bằng xe đạp xuôi theo con 
dốc nhỏ ra sông. 
- Chỗ ni chiều chiều bọn em hay ra đây hóng mát, 
nghịch nƣớc sông, ăn quà vặt, đàn hát. 
- Có khi nào Bích Lan ra đây một mình  không? 
- Dạ có. 
- Làm gì? 
- Làm thơ. Anh có thích thơ không?  
- Có. Đây là những bài thơ anh viết cho cô em út. 
Vũ lục trong balô một bao nylon đựng một cuốn vở 
học trò. Chép thơ và nhạc của mình.  
- Em đọc nhá? 
Công Chúa một tay vén tóc một tay nhận tập thơ, 
ngƣớc mắt nhìn thật nhanh.  
-  Mình tới gốc soài đằng tê ngồi cho mát, tụi em khi 
ra chỗ ni  thƣờng… xí chỗ nớ.  
Hai ngƣời bạn mới quen ngồi cạnh nhau, chẳng nói 
gì, những vần thơ của nhau, đã làm thời gian nhƣ 
dừng lại.  
- Chừ anh hát những bản nhạc của anh cho em 
nghe đi.  
Vũ cƣời cƣời, ờ thì hát .  

- Em là ngƣời thứ hai bắt anh hát.  
- Ngƣời trƣớc là ai rứa ? 
- Hải Đƣờng, em gái anh. Nó bắt anh hát cả khi nó 
lên giƣờng ngủ.  
- Đây là mấy bài thơ con cóc của em, mời anh xem, 
nhƣng anh phải hứa là không đƣợc… khen.  Bây 
chừ em nói anh nghe nè, hay là anh giữ những bài 
thơ ni và khi mô rảnh anh phổ nhạc dùm em.  
- Anh sẽ giữ và anh sẽ làm. Cảm ơn em đã tin anh.  
- Anh thấy Bến Mộng ra răng ? 
- Nếu không có những bài thơ và em thì chắc Bến  
Mộng cũng chỉ là Bến Mộng buồn hiu. Anh sẽ nhớ 
bến đò này. Đêm nay anh sẽ làm bạn với tập thơ 
của em. Cảm ơn Công Chúa.  
- Không dám. Cảm ơn Thiếu Úy. 
Chở nhau bằng xe đạp, Bích Lan ngồi sau ôm đàn. 
Nắng chiều cao nguyên vẫn oi. Chia tay nhau trƣớc 
cổng nhà. Vũ đi vào phố. Thành phố nhỏ mù mờ 
trong ánh đèn vàng. Trong quán trọ Vũ thức cùng 
những tâm sự của cô bạn mới quen. 
          Buổi sáng, thành phố nhỏ lặng lẽ thức giấc, 
khói núi phủ mờ mờ. Vũ vào phi trƣờng ngồi chờ. 
Quá trƣa thì máy bay cất cánh. Bay khoảng hai 
mƣơi phút thì lại hỏng máy. Máy khi nổ khi tắt, phi 
cơ khi nghiêng sang trái lúc nghiêng bên phải, 
khoảng mƣời lăm phút thì cả hai máy đều tắt. Phi 
cơ thấp dần thấp dần, nhìn rõ những đọt cây hơn và 
rồi ….chẳng còn gì. Tất cả còn sống nhƣng trở 
thành tù binh. Sáu năm sau trở về thì tất cả đã mất, 
42 năm đã đi qua. Những món nợ thật đáng yêu. 
Những món quà của Hải Đƣờng, những bài thơ của 
Bích Lan và lời hứa với Chiêu Thƣơng. Những món 
nợ không bao giờ trả đƣợc. Hải Đƣờng đã mất, 
Bích Lan đã mất, Chiêu Thƣơng ơi! Bây giờ em ở 
đầu? 

Nguyen  - Truong 
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 “Đón Xuân Này Nhớ Xuân 
Xưa” 
 
Captovan 
 

 
 
Loay hoay mãi bên vệ đƣờng mà tôi không đi.. 
đƣợc khiến cây AK với lƣỡi lê đầu súng thúc vào 
lƣng ra lệnh “đái khẩn trƣơng nên” làm tôi giật mình 
tỉnh đậy lúc 3 giờ sáng. Mộng và thực cứ quyện vào 
nhau theo tôi mãi tới cuối đời, mỗi khi cảm thấy 
buồn đi… thì lại gặp bộ đội với công an, chán thật! 
Nhƣng đôi khi hình ảnh những con cháu “ba-ác” này 
cũng giúp cho nhiều ngƣời tỉnh mộng trong đó có 
tôi, nếu nhƣ không có lƣỡi lê AK thúc lƣng mà tôi cứ 
thoải mái hƣởng thú vui thì sẽ gặp nhiều phiền toái 
với chiếu chăn.  
 
Nửa đêm giờ tí canh ba, giật mình thức dậy rồi thì 
làm gỉ? Thì đi tìm nƣớc uống nên tôi nhìn thấy bàn 
ăn tối qua đón Giao Thừa còn thừa mứa thịt xôi, đĩa 
bánh chƣng xanh cắt bằng dây thành từng miếng 
vuông vức còn y nguyên chƣa ai đụng tới, tuy bụng 
đói cồn cào nhƣng tôi không muốn ăn vì tối qua 
uống hơi nhiều nên khô cổ họng, một ly nƣớc lạnh 
làm tôi tỉnh ngủ. Nhìn bàn tiệc dở dang, nhìn mấy 
ngƣời bạn tù năm xƣa, từ tiểu bang xa về chơi, 
đang say sƣa mộng đẹp làm tôi nhớ đến đêm ấy, 
cũng vào lúc 3 giờ sáng đêm Trừ Tịch ở trại 8 
Hoàng Liên Sơn miền Thƣợng Du Bắc Việt… 
 
Nhà tù làm bằng tre nứa đƣợc dựng trên sƣờn đồi 
gần hồ Thác Bà nên tứ bề lộng gió, đêm Đông mƣa 
phùn gió bấc, tù co quắp kiểu nào cũng lạnh buốt 
thấu xƣơng, ngủ không đƣợc thì ngồi dậy bó gối 
cho ấm ngực thì lại lạnh cái lƣng, ƣớc chi có một bi 
thuốc lào rít khói vào cho tù qua cơn đói. Ánh lửa 
bập bùng từ dƣới bếp tù hắt lên, tiếng sạt-sạt của 
xẻng cạo cháy, mơ tƣởng đến những tảng cháy 
vàng trong chảo gang khiến những cái “bụng đói cật 
rét” càng bị hành hạ thêm! Nghĩ đến cái bánh chƣng 
trại phát hôm trƣớc mà tiếc hùi hụi, giá còn, ôm nó 
vào lòng mà ngủ thì chắc ấm và sẽ đƣợc no…con 
mắt. 
Lý do tôi tiếc cái bánh chƣng vừa bằng bàn tay mà 
trại phát cho tù ăn Tết chẳng phải chuột gặm hay ai 
lấy mất mà tôi đã ngấu nghiến mấy miếng là hết 
ngay sau khi vừa đƣợc cầm trong tay. Lâu ngày 

không gặp nhau, nhớ thƣơng khôn tả, gặp nhau là 
tôi cởi dây, lột áo làm liền, thỏa mãn trong phút 
chốc, tuy chẳng là bao, để rồi nhớ thƣơng tiếc mãi, 
nó đã đến và đi mất tiêu rồi, phải chờ một năm nữa 
may ra mới gặp lại, mà “nhất nhật tại tù thiên Thu tại 
ngoại”. Quái ác là ngƣời đồng tù cũng là đồng môn 
thời trung học L.P Ký nằm bên thì vẫn ung dung 
ngồi nhìn cái bánh chƣng treo toòng-teng trƣớc mặt 
nhƣ để luyện công phu chống lại mọi cám rỗ. Tôi nói 
với anh ta coi chừng xôi hỏng bỏng không, nhƣ anh 
Tr.., miếng ăn đến miệng mà còn mất. 
 
Anh Tr..bị kiết lỵ cả tuần, uống Xuyên Tâm Niên nên 
nằm liệt giƣờng, ngày đầu ăn đƣợc chén cháo, 
ngày thứ hai nửa chén, ngày thứ ba uống nƣớc 
cháo nhƣng lúc nào cũng hỏi “chừng nào trại phát 
bánh chƣng?”. Sang ngày thứ sáu thì không ăn gì 
đƣợc nữa, anh em khuyên Tr.. cố gắng nuốt chút 
nƣớc cháo cho có sức, Tr.. thì thào nói: “Tôi chờ ăn 
bánh chƣng, mai trại phát bánh chƣng, tôi ăn một 
lúc cho đã”. Nhƣng than ôi, miếng ăn đến miệng mà 
còn mất! Không phải ai lấy bánh của anh mà anh 
mất đúng vào ngày trại phát bánh chƣng! 
 
Muốn quên đi cái hình ảnh quá khứ thiếu thốn và 
hiện tại dƣ thừa, tôi ngồi vào bàn đọc tin tức đồng 
bào gần xa đang chuẩn bị đón Xuân. Mở cái tựa đề 
“Đón Xuân 2012 Ở Xóm Nghèo Miền Núi”, tôi thấy 
bài báo kèm theo hình ảnh về cái nghèo nàn và 
buồn tẻ vào những ngày cận tết Nhâm Thìn ở một 
huyện miển núi thuộc Kiến An. Tim tôi đập nhanh, 
tôi lấy tay xoa mặt xoa mắt nhìn cho rõ, không biết 
Kiến An trong bài báo có phải là quê tôi vào thập 
niên 1950 hay không? Nhƣng chú bé đi cà-kheo 
chính là hình ảnh của tôi 60 năm về trƣớc, tuy em 
có áo ấm hơn và thêm đôi dép nhựa, ngày xƣa tôi 
nghèo phong phanh quần đùi, chân đất đi cà-keo 
giữa tiết Đông lạnh buốt. Mảnh ruộng, luống rau, xa 
xa vài mái nhà tranh chính là hình ảnh xóm nghèo 
quê tôi năm xƣa vào những ngày cận tết. Đọc bản 
tin, ngắm tấm hình mà toàn thân tôi nhƣ tê hẳn đi, 
nhắm mắt lại, tôi thả hồn về quá khứ… 
 
Làng tôi nằm ở ngã ba đƣờng nối liền tỉnh Kiến An 
và thành phố Hải Phòng, chỉ cách hai nơi này chừng 
3 cây số, lƣng làng dựa vào chân núi Cựu Viên, có 
ngƣời cỏn gọi là núi Kha Lâm, trên đỉnh cao nhất, 
sát với tỉnh lỵ Kiến An có đài thiên văn do ngƣời 
Pháp xây. Núi không có cây cao, rừng rậm mà chỉ 
toàn là cỏ và những vạt cây thấp xen lẫn những bụi 
sim nên trẻ làng thƣờng chăn trâu trên đó rồi đi tìm 
sim chín, chia phe đánh trận, thi chạy cà-kheo, mệt 
thì ngồi nhìn sang thành phố Hải Phòng nơi có 
những ống khói cao vút của hãng ciment.  
 
Phía trƣớc mặt làng, ngoài lũy tre xanh là cánh 
đồng ruộng nƣớc chạy dài tới bờ sông Chảy, con 
sông nối liền tỉnh lỵ Kiến An và Hải Phòng. Cánh 
đồng nƣớc là nơi chúng tôi lặn lội mò cua bắt ốc, 
câu cá. Với vị trí địa dƣ, phong thủy đẹp nhƣ thế lẽ 
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ra làng tôi phải vƣợng lắm, nhƣng các cụ trong làng 
đồn rằng “hàm rồng” ngay chân núi đã bị bọn 3-Tàu 
từ Hải Phòng sang mua lấy làm nghĩa trang nên 
làng tôi nghèo. Chuyện phong thủy đúng sai chƣa 
biết, nhƣng dải đất giữa chân núi và làng tôi là 
nghĩa trang của ngƣời Tàu sống ở Hải Phòng.  
 
Làng nghèo thì gia đình tôi cũng chỉ tạm đủ ăn và 
đón những cái tết nghèo, nhất là kể từ sau ngày bố 
tôi qua đời. Trƣớc Tết, bố tôi còn mạnh khỏe, lo 
toan mọi việc để chuẩn bị đón Xuân, nhƣng rồi bất 
ngờ ông ngã bệnh, thầy lang bắt mạch nói bố tôi bị 
bịnh “thƣơng hàn”, cho uống thuốc Bắc và chỉ trong 
một thời gian ngắn, chừng độ một tháng, chƣa hết 
vài thang thuốc thì bố tôi ra đi. Bố tôi sinh năm 
1906, qua đời ngày Rằm (15) tháng Giêng (ta), năm 
1947, hƣởng dƣơng 41 tuổi. Vào thập niên 1950 ở 
quê tôi, không có nhiều thứ bệnh, chẳng biết cao 
mỡ cao máu là gì, hễ bị bệnh thì gọi là bị “thƣơng 
hàn”, cạo gió, xông hơi dăm ba ngày không thuyên 
giảm thì ngƣời nhà chạy vòng quanh trong làng 
ngoài huyện tìm thầy lang, mời thầy đến bắt mạch, 
thầy không đến thì ngƣời khỏe kể bệnh của ngƣời 
ốm (đau) rồi thầy hốt thuốc, thầy bốc những cây lá 
khô, ít cam thảo, trần bì (vỏ quýt) rồi phán “cơm 3 
chén, thuốc 3 thang” là khỏi, không khỏi là “đi” chứ 
đâu cần đi “khám bác sĩ”, mà bác sĩ là cái gì nhỉ? Là 
ông quan đốc sống ở lƣng trời, đâu phải nhƣ thời 
nay ở hải ngoại, sờ đâu cũng có thuốc, đi đâu cũng 
đụng bác sĩ, “tới hẹn lại lên” mà không đến thì 
phòng mạch gọi tele nhắc nhở. 
 
Những năm sau khi bố tôi ra đi và giặc lại “tràn về 
qua thôn xóm” nên gia đình mẹ góa con côi chúng 
tôi tản cƣ rồi hồi cƣ, thu hẹp đời sống quanh quẩn 
dƣới mái tranh, cạnh ruộng vƣờn. Năm xƣa ấy, 
cũng nhƣ ruộng rau trong hình, sát bên nhà tôi là 
mảnh vƣờn mà vào cuối năm, sau khi bắp đã bẻ, 
khoai đã rỡ thì mẹ tôi và mấy chị thƣờng vuôn luống 
trồng xu-hào, rau cải, hành lá v.v... Rau cải và hành 
dùng để nén* dƣa ăn tết, xu hào thì mang bán lấy 
tiền mua đƣờng trà muối mắm (*rau cải và hành để 
nguyên cây phơi héo rồi xếp vào vại, rắc muối, dùng 
vật nặng đè nén chặt lên trên, nhƣ vậy thì để đƣợc 
lâu). 

Tôi nhớ mãi một lần theo mẹ đi chợ Tết ở ngã ba 
Quán-Chữ vào cuối năm 1953, chợ Tết quê đơn sơ 
mộc mạc, mẹ tôi đội trên đầu thúng đựng củ xu hào, 
còn tôi đƣợc mẹ giao cho đeo cái bị cói đựng hơn 
chục quả trứng gà, mẹ tôi nói bán xong hàng thì 
mua thịt lợn (heo) về gói bánh chƣng và mua cho tôi 
và thằng em út mỗi đứa một đôi guốc, nhƣng chẳng 
may tôi vấp ngã làm vỡ vài quả trứng, tôi mếu-máo, 
mẹ xoa đầu an ủi: 
_ Không sao đâu con, vỡ có vài quả thôi, mình mua 
bớt thịt đi cũng đƣợc mà. 
Chợ quê với những cụ già hiền lành mộc mạc đơn 
sơ, đơn sơ nhƣ những mặt hàng Tết nhiều rau, 
nhiều củ mà ít bánh kẹo. Mẹ tôi mua đƣợc miếng 
thịt lớn hơn bàn tay, ít thịt nhiều mỡ, để đủ gói chục 
cái bánh, tôi đƣợc đôi guốc mới, nhƣng không dám 
đi mà kẹp nách trên đƣờng về để dành cho mới, để 
khoe mấy thằng bạn cùng xóm, những thằng em 
con ông chú con bà cô nhƣ Tô Văn Đát, Tô Đức 
Hạnh, Tô Thanh Chiêu, Tô Văn Giao, Thúy Vang, 
Học v.v…để sáng Mồng Một Tết cũng: 
_ “Chí cha chí chát khua giầy dép,  
_ Đen thủi đen hui cũng lƣợt là”. 
 
Nhƣng tai họa ập đến vào những ngày cận Tết, 
không riêng gia đình tôi mà cả làng bị Tây đuổi! Mỗi 
gia đình nhận đƣợc thông báo rằng tất cả phải dời 
đi nơi khác để nhà nƣớc trƣng dụng đất làng làm vị 
trí đóng quân, quân đội Pháp từ xa tập trung về 
những vùng xung quanh thành phố Hải Phòng. Họ 
đến kiểm kê nhà đất, đếm từng cây cau, cây mít để 
bồi thƣờng tiền rồi ngƣời dân muốn đi đâu thì đi!  
 
Xóm làng đang yên bình thì tan đàn xẻ nghé, tứ tán 
bốn phƣơng, không ai còn tâm trí nghĩ đến “tết nhất” 
nữa, mà vội vàng tìm nơi tá túc ở những làng lân 
cận. Buồn nhất gia đình tôi vừa làm xong nhà mới, 
một “dinh cơ nhà 5 gian 2 trái, ao cá sân gạch” khá 
khang trang do anh chị Cả của tôi làm công chức 
bên Hải Phòng về xây dựng cho mẹ và các em, nhà 
mới còn thơm mùi gỗ mà bị phá đi thì đau lòng biết 
là dƣờng nào! Kêu trời thì trời ở xa, kêu ngƣời có 
quyền ở gần thì họ có súng nên đành bỏ tất cả mà 
xách bị cói đựng vài bộ quần áo vá mà ra đi. Anh chị 
Cả tôi lại đón mẹ và các em sang ở chung trong căn 
phố nhỏ. Đó là nguyên nhân chính khiến toàn thể 
gia đình mẹ con anh chị em tôi di cƣ vào Nam tháng 
3/1954. Nếu làng không bị đuổi thì chắc rằng mẹ tôi 
sẽ chẳng bao giờ bỏ mảnh đất yêu thƣơng mà di 
cƣ. 
Có bị lìa xa quê cha, mả tổ mới thấy tiếc, thấy 
thƣơng, thấy nhớ cái bờ ao có 3 tảng đá kè làm chỗ 
rửa chân, có cây xi nghiêng mình trên mặt nƣớc thả 
rễ xuống đám lục bình. Có bị lìa xa  nơi chôn rau cắt 
rốn tôi mới thấy nhớ hàng cau trƣớc nhà, trên bẹ 
cau có tổ chim, tôi rình nghe tiếng chim non chíp-
chíp là biết con chim đã đủ lông để trèo lên bắt. Tôi 
nhớ cây bƣởi đào sau hè trái to xum xuê, loại bƣởi 
(bòng) múi đỏ vỏ vàng, vị ngọt chua-chua nhiều 
ngƣời ƣa thích. Tôi tiếc bờ tre xanh rậm rạp nơi mà 
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đàn cò trắng thƣờng bay về đoàn tụ mỗi buổi chiều, 
ríu rít chia nhau chỗ ngủ đêm. Mỗi cành cây, mỗi tấc 
đất đều có đấu chân anh em tôi, cỏ cây nhƣ có linh 
hồn níu kéo chân ngƣời bị đuổi đi, huống chi bên 
ngoài lũy tre xanh kia, nơi nghĩa trang, cha tôi còn 
nằm đó mà chúng tôi phải lìa xa chƣa biết đi về đâu, 
đó là cái Tết buồn đau sau cùng trên đất Bắc, tỉnh 
Kiến An, thành phố Hải Phòng. 
 
(Nhắc tới kỷ niệm tan cửa nát nhà vào ngày Tết 60 
năm trƣớc, tôi xin mở ngoặc nói một chút về việc 
“nát nhà” vửa xảy ra vào ngày Tết cũng tại quê tôi. 
Báo chí trong nƣớc loan tin gia đình ông Đoàn Văn 
Vƣơn đƣợc huyện Tiên Lãng, Kiến An cho thuê đất 
bồi ven sông để đắp đập be bờ làm đầm nuôi tôm 
và vƣờn cây ăn trái, nay tới hồi hái quả thì huyện 
đòi thu hồi, anh em họ Đoàn khiếu nại. Nhƣng ngày 
5/1/2012, ngày cận Tết Nhâm Thìn, cƣờng quyền 
Tiên Lãng mang súng ống đến “cƣỡng chế”, tức 
dùng vũ lực thu hồi đất cho mƣợn, ông Vƣơn chống 
lại khiến công an bộ đội bị thƣơng. Anh em ông 
Vƣơn bị bắt vô tù, nhà cửa bị đốt phá, vợ con lang 
thang đói rét, che lều đón Tết ngay trên nền nhà 
vừa bị phá (xem hình). Hành động cƣờng quyền 
Huyện Tiên Lãng đã gây xúc động và phẫn uất cho 
ngƣời dân nghèo cả nƣớc khiến cho cựu chủ tịch 
nƣớc Lê Đức Anh cũng phải lên tiếng “chính quyền 
địa phƣơng sai từ xã tới huyện”)  

   *** 
Thực ra thì những năm về trƣớc thập niên 1950, khi 
bố tôi còn sinh tiền thì Tết quê tôi vui lắm. Những 
ngày cuối năm, sau khi việc đồng áng đã xong thì 
trong họ ngoài làng bàn tính chuyện đón Tết mà 
việc quan trọng nhất vẫn là chuyện gói bánh chƣng, 
ngƣời nào việc nấy. Bố tôi chặt tre chẻ lạt, đánh gốc 
tre già phơi khô để nấu bánh, mẹ tôi tính chuyện đỗ 
gạo, còn đám anh em trẻ con chúng tôi thì lăng 
xăng khắp xóm, nghe tiếng “eng-éc” lợn bị chọc tiết 
ở đâu thì ùa nhau đến xem, chầu chực xin cho 
đƣợc cái bong bóng (bọng đái lợn), đem chà sát với 
tro bếp cho thật mỏng, thổi căng phồng rồi chí chóe 
đá bóng với nhau.  
 
Nhiều gia đình chung nhau giết một con lợn, gọi là 
“đánh đụng” để lấy thịt gói bánh, thịt chia ra từng 
phần, tùy theo nhu cầu giầu nghèo mà lấy nhiều 
phần hay ít. Hồi đó chƣa có tủ lạnh nên tôi thấy mẹ 
tôi sát muối vào thịt rồi xếp vào cái ang, cái thẩu 
bằng sành để giữ cho thịt đƣợc lâu dăm bữa nửa 
tháng. 
 
Ngày gói bánh thì vui hơn tết, đàn ông khom khom 
gói, đàn bà mở lá chuối lau lau, bà kiếm cút rƣợu và 
bày đồ cho các ông nhắm. Trẻ con nhƣ chúng tôi thì 
lăng xăng chạy vòng quanh, chọc nhau cƣời chí 
chóe, giả vờ đụng tay vào những nắm đậu xanh rồi 
vội nhặt hạt đậu rơi ra bỏ miệng. Khi gói sắp xong, 
phần gạo đậu dƣ ra thì mỗi đứa nhỏ đƣợc gói cho 
cái bánh bằng nắm tay gọi là bánh “gù”. Bánh gù để 
trên cùng luộc chung với bánh chƣng, thế lả tụi nhỏ 

cũng thức, ngồi quanh bếp hồng, nằm co quắp trong 
ổ rơm chờ bánh chín. 
Ngày Mồng Một Tết thì kiêng đủ thứ nên trẻ con 
không đƣợc phá phách, mặc quần áo mới theo đuôi 
ngƣời lớn đi chào ông bà cha chú bác trong họ 
hàng để nhận tiền mừng tuổi. Có tiền nhƣng không 
có bánh kẹo hay đồ chơi gì để mua nên đƣợc mẹ 
giữ hộ, bỏ vào con heo đất hay mẹ “bán” cho một 
con gà con mới xuống ổ để làm vốn riêng, gà lớn 
đem bán lấy tiền mua bút, mua sách hay để dành 
tới tết năm sau mua áo mới. 
 
Mồng Hai Tết, theo Mẹ và các chị đi thăm dì, em 
ruột của mẹ, ở làng Vân Quan, cách xa nửa ngày 
đƣờng đi bộ và chỉ đi bộ nên cảm thấy xa lắm, bù lại 
đến nhà dì thì đƣợc “ăn cỗ”. Một lần đi chúc Tết bác 
Tô Văn Ƣng ở làng Khúc Giản, thấy ông bác nhấp 
nhấp chén (chung) nƣớc màu hồng-hồng, mùi 
thơm-thơm, rình lúc ông quay đi, tôi nếm thử, thấy 
ngòn-ngọt, cay-cay, tôi bèn ực luôn một hơi rồi lỉnh 
ra vƣờn, một lúc sau tôi thấy chóng mặt rồi nôn 
mửa (ói), trong bụng có gì cho ra hết, nằm vật ra 
góc vƣờn.. Chiều ra về, tôi hết tung tăng, báo hại bà 
chị, đƣờng xa chân đi guốc mà phải cõng thằng em 
trên lƣng. Lần đầu tiên tôi trong đời tôi biết mùi rƣợu 
nếp cẩm là gì. 
 
Từ Mồng Năm Tết trở đi thì vui lắm, dọc theo hai 
bên con đƣờng dẫn đến đình làng, ngƣời ta cắm cờ 
đuôi nheo, cắm phƣớn bay phần phật trƣớc gió 
Đông. Đình làng tôi có cây đa già vài trăm tuổi, 
không có chú cuội mà chỉ có những ông bình vôi 
ngồi gốc cây đa. Cành đa vƣơn xa trên mặt hồ 
nƣớc, lủng lẳng trên đó những dây đu, bóng dâm lá 
đa làm mát mặt những anh thợ cày đổ mồ hôi. Đầu 
đình làng có cây gạo cao vút tầng mây, xa nửa ngày 
đƣờng cũng trông thấy, trên ngọn cây ngƣời ta cắm 
lá cờ ngũ sắc báo hiệu ngày vui. Trống đình tùng-
tùng liên hồi nhƣ thúc dục làng nƣớc gần xa mau về 
sân đình xem khai hội. 
 
Khai mạc với màn đánh vật, đánh vật là 2 thanh 
niên cởi trần ôm nhau, vờn nhau lừa miếng vật đối 
thủ, anh nào bị đè nằm ngửa dƣới đất hay bị nhấc 
bổng lên là thua. Tiếng trống “thùng-thùng” thúc 
quân, dân quây vòng tròn hô hào cổ võ, thanh nhiên 
hồi đó đánh vật chỉ trông vào sức khỏe và nhanh 
nhẹn chứ không hề biết môn võ nào cả. Ngoài môn 
đánh vật ra, còn nhiều trò giải trí khác nhƣ nhẩy bao 
bố, đập nồi niêu, trèo cột mỡ, đuổi bắt vịt dƣới hồ và 
hồi hộp nhất là tụi nhỏ chúng tôi đứng trân mình 
nhìn anh trai cày chị gái cấy đánh đu: 

“Trai đu gối hạc khom khom cật. 
Gái uốn lƣng ong ngửa ngửa lòng 
Bốn mảnh quần hồng bay phất phới 
Hai hàng chân ngọc duỗi song song” 
 (Hồ Xuân Hƣơng) 

 
Dân quê tôi quanh năm suốt tháng cúi mặt với đất, 
phơi lƣng cùng trời, đàn ông thanh niên cả đời theo 
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đuôi trâu, luôn miệng “vắt-vắt, họ-họ”, vất vả với 
những trâu trẻ ham chơi “sáng tai họ, điếc tai cày”. 
Đàn bà phụ nữ làng tôi, huyện tôi đầu đội vai gánh, 
quần một ống, quần hai ống, ống thấp ống cao, xắn 
tới bẹn, cả ngày ngâm nƣớc, không sợ đỉa, không 
sợ thâm.. chỉ mong sao cắm nhanh nắm mạ, cấy 
cho xong vạt ruộng trƣớc khi trời tối. Nhƣng cấy 
xong rồi, chƣa về tới nhà đã nghe “lợn kêu, con 
khóc”, và chắc gì đã yên thân với ông chồng lƣời 
ngồi rung đùi rít điếu thuốc lào, thủy hỏa giao nhau 
kêu sòng-sọc, ngửa mặt lên trời nhả khói, say thuốc 
tê mê đang mong vợ về, mơ tƣởng tới chuyện “tòm-
tem”.  
 
Vì vậy, khi chuyện đồng áng đã xong, “Tháng Giêng 
là tháng ăn chơi” nên nam nữ già trẻ lớn bé tụ về 
sân đình xem hội. Ngoài những môn thi đua, quanh 
xóm đình còn có những thú vui khác là đánh sóc 
đĩa, tổ tôm, chắn cạ, tam cúc (lúc đó chƣa có chơi 
bài loại 52 lá ách đầm già), hấp dẫn nhất vẫn là 
những gian hàng “mộc-tồn”, bánh đúc đậu rán chấm 
mắn tôm, canh bánh đa, bún riêu, cua luộc, nải 
chuối tiêu treo bên cạnh keo kẹo bột, kẹo lạc, bát 
nƣớc chè xanh và cái điếu cày, toàn những món 
khoái khẩu chế biến từ nông sản địa phƣơng. Ngày 
ấy quê tôi còn xa lạ với tiếng “phở”, chƣa biết bún 
thịt nƣớng, bò 7 món là gì, cao lƣơng mỹ vị làm từ 
thịt sữa còn quá xa lạ với dân quê. Tội nghiệp 
những đứa trẻ chúng tôi, vân vê mấy đồng xu mừng 
tuổi trong túi mà có quá nhiều thức ăn ngon thì làm 
sao đây? Đứng dòm thèm chảy nƣớc bọt, thằng 
Chiêu* móc 5 hào mua cái bánh rán rồi cả đám chạy 
đi, vừa chạy vừa truyền tay nhau mỗi thằng cắn một 
miếng. Ăn hết cái bánh rán, cả bọn đứng lại trƣớc 
quán bún riêu, thơm quá, nhƣng làm sao 5 thằng ăn 
chung một bát? Thôi, không thèm ăn bún riêu, thằng 
Đát bảo thế rồi nó mua một đồng lạc rang để dễ 
chia nhau hơn (*Đ/Úy Tô Thanh Chiêu, TĐ.4TQLC 
đã tử trận và mất xác tại bãi biển Thuận An, Huế 
vào ngày 25/3/1975) 
 
Ngày vui qua mau, hết tết, ngƣời lớn tiếp tục thay 
trâu cày, trẻ con áo cánh quần đùi chân đất, tay cầm 
cuốn tập góc quăn queo chạy tới lớp trong khuôn 
viên nhà thờ có thầy giáo Đại. Lúc nào tay thầy 
cũng cầm cái thƣớc kẻ. Xòe tay ra, tay dính mực là 
thầy khẻ “chát-chát”, tuy có rát nhƣng còn dễ chịu 
hơn khi nghịch quá thầy bắt nắm tay lại, đau quá cái 
mu bàn tay. “Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời” 
những cái tết tuổi nhỏ quê nghèo làm sao quên? 

 
Tháng 3/1954 gia dình tôi di cƣ vào Nam, miền xanh 
tƣơi lúa chín đầy đồng, cá lội đầy sông, đất rộng 
ngƣời thƣa, dân hiền hòa, nƣớc thanh bình nên 
ngƣời dân miền Nam vui Xuân đón Tết thật tƣng 
bừng náo nhiệt. Tuy lúc đầu có đôi chút khác biệt về 
phong tục, nhƣng rồi dân “di cƣ” tôi hạnh phúc khi 
thấy bánh chƣng ngồi cùng bánh tét, đậu phộng 
nằm chung với lạc, rau với giá là ngƣời một nhà và 
ngƣời miền Nam có một ƣớc nguyện đầu năm thật 

đơn giản dễ thƣơng đƣợc tƣợng trƣng bằng một 
mâm trái cây gồm “cầu, dừa, đủ, xoài” với cặp vú 
sữa to tròn, dƣa hấu đỏ lòng mát dạ những ngày 
Tết nóng đổ mồ hôi. 
Từ Khánh Hội tới Bàn Cờ, qua Hòa Hƣng, đến Chí 
Hòa Ngã Ba Ông Tạ, sang Trƣơng Minh Giảng, Bùi 
Phát, đi Xóm Mới, Gò Vấp v.v…không khí Tết, buôn 
bán Tết tràn ngập phố phƣờng. Pháo bắt đầu nổ 
tƣng bừng, “ly rƣợu mừng” trên làn sóng phát thanh 
và trên bàn nhậu thâu đêm suốt sáng vẫn không 
say. Tuổi đang lớn tôi đƣợc hƣởng những cái Tết 
thật hạnh phúc ấm cúng và đầy đủ trong vòng tay 
mẹ già, anh chị em đoàn tụ, hàng xóm tử tế và hình 
nhƣ tôi bắt đầu thấy cô hàng xóm cũng dễ thƣơng. 
Ở hẻm 172/27 Đỗ Thành Nhân Khánh Hội, cái hẻm 
tráng xi-măng rộng chừng xải tay, ngƣời ngồi đối 
diện cũng dễ đụng chân nhau. Chiều chiều hàng 
xóm ra ngồi trƣớc cửa hóng mát nói chuyện thì em 
Cúc-Hà ở nhà đối diện cũng ra ngồi “hóng chuyện”, 
tôi cũng chân co chân duỗi ngồi nghe thiên hạ bàn 
chuyện làm mứt gừng mất bí, chả hiểu vô tình hay 
cố ý mà ngón chân cậu con trai 16 tuổi đụng đúng 
điểm huyệt ở gan bàn chân cô gái 13, thế là lƣờm, 
là nguýt, là xì, là bỉu môi, nhƣng rồi cuối cùng thì 
cũng dung dăng tay trong tay đi xem chợ Tết.  
 
“Tình chỉ đẹp khi còn dang dở” khiến tôi nhớ mãi tên 
em, trai gái buông tay nhau, tôi ôm súng, ngồi chòi 
canh gác đêm ở trƣờng Võ Bị, sƣơng mù che mắt 
lạnh thấu xƣơng, kéo mũ chùm đầu thêm cái nón 
sắt mà dƣờng nhƣ tôi vẫn nghe văng vẳng “Đón 
Giao Thừa Một Phiên Gác Đêm” từ cƣ xá Chi Lăng 
vọng lại! Đêm ấy là đêm trừ tịch 1962, tôi đƣa tay áo 
trận lau nƣớc mắt. 
 
Đêm Giao Thừa mà khóc thì vất vả cả năm, đúng 
sai tùy lòng tin của mỗi ngƣời, nhƣng từ đó tôi đón 
Xuân, ăn Tết cùng đồng đội Cọp Biển TQLC khắp 4 
vùng chiến thuật, từ Bến Hải đến Cà Mau và cái Tết 
1965 đầu đời binh nghiệp ở TĐ.5/TQLC với nhiều 
hồi hộp, lo âu. 
 
Bãi tập chiến thuật của đơn vị tôi là cánh rừng thƣa 
dƣới chân núi Châu Thới (Dĩ An) có nhiều mai vàng 
đang nở, mà dẫu cho “nếu mai không nở thì ..” thì 
cảnh sắm tết của ngƣời dân Thủ Đức, Dĩ An, Biên 
Hòa cũng cho chúng tôi biết Xuân đang về nên khi 
thực tập bài học tấn công đêm, anh em binh sĩ đã 
gài vào ngƣời những cành mai rừng, việc này sai 
với nguyên tắc ngụy trang, nhƣng tôi chỉ mỉm cƣời, 
vì nếu anh em binh sĩ nào tinh ý cũng thấy trên 
ngực áo trận tôi gài cành mai nhỏ có 2 bông. Mới tốt 
nghiệp thiếu úy, ra trƣờng chƣa tròn tháng mà đã 
gài 2 bông mai trên áo là điềm hên xui gì đây? 
Thăng cấp hay truy thăng? 
 
Kèn báo động, tiểu đoàn ra lệnh tập họp, súng đạn 
sẵn sàng để lên đƣờng tiếp viện ngay đơn vị bạn 
đang đụng trận. Cái gì thế? Chúng tôi nhìn nhau lo 
âu ngơ ngác, phòng “văn khang” hoa rƣợu bánh 
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mứt đã sẵn sàng trên bàn tiệc, ngoài cửa, biểu ngữ 
“Cung Chúc Tân Xuân” và những lá cờ bay phất 
phới, nhƣng không khí buồn đau tràn ngập, tin dữ 
dồn dập gửi về, TĐ.4/TQLC đang đụng rất nặng tại 
Bình Giả, cách suối Lồ Ồ, hậu cứ của TĐ.5/TQLC 
không xa. Đại Đội Trƣởng Dƣơng Bửu Long nhắc 
binh sĩ coi kỹ lại súng đạn chuẩn bị lên đƣờng rồi 
anh ta kéo tôi ra xa nói nhỏ: 
_ “Tiểu Đoàn Trƣởng TĐ.4, Thiếu Tá Nguyễn Văn 
Nho, Tiểu Đoàn Phó Trần Văn Hoán, Bác Sĩ Trƣơng 
Bá Hân và mấy ngƣời bạn cùng khóa của bạn là thủ 
khoa Võ Thành Kháng và Nguyễn Văn Hùng đã tử 
trận cả rồi, tình hình nguy ngập lắm..*” 
(*Theo tài liệu của Trung Úy Trần Ngọc Toàn, 
ĐĐT/ĐĐ.1 thì tổng kết thiệt hại của TĐ.4/TQLC tại 
trận Bình Giả là: 112 tử thƣơng, 120 bị thƣơng, 82 
mất tích) 
 
Tin Kháng và Hùng tử trận vào ngày 31/12/1964 
khiến tôi sững sờ, toàn thân tê đi, tình nguyện chọn 
binh chủng tổng trừ bị là chọn hiểm nguy, nhƣng 
không ngờ các bạn tôi lại ra đi quá nhanh, quá sớm! 
Chúng tôi tốt nghiệp ngày 28/11/1964, vừa trải qua 
15 ngày phép mãn khóa, cặp lon thiếu úy TQLC óng 
ánh kim tuyến trắng tinh chƣa dính bụi trần, vẫn còn 
hƣơng thơm và dấu tay ngƣời yêu, vậy mà các bạn 
tôi đã hy sinh, đã trả nợ Tồ Quốc xong cả vốn lẫn 
lời! Ngƣời yêu đang chờ các anh về cùng nắm tay 
nhau ngắm hoa Xuân trên đƣờng Nguyễn Huệ, 
nhƣng các anh đã đƣợc truy thăng “trung úy”! Bất 
giác tôi cúi nhìn xuống ngực, 2 bông mai rừng tôi 
gài lên áo ở bãi tập đã rơi từ lúc nào? Anh em Mũ 
Xanh thƣờng nói “TQLC sống hùng sống mạnh 
nhƣng không sống lâu”. 
 
TĐ.5 chƣa kịp tiếp viện TĐ.4 thì mọi chuyện đã an 
bài, chẳng ai thiết “Ngày Xuân Nâng Chén Ta 
Chúc..” mà chúng tôi chuẩn bị súng đạn lên vai, 
mƣời hai ngày gạo lên đƣờng hành quân Pleiku, 
Đức Cơ, Dakto, Tân Cảnh, nơi nào có tiếng súng nổ 
là có chúng tôi, lần hồi những đồng đội cũ thƣa dần 
vì đi phép dài hạn hay ngắn hạn thì đơn vị lại có 
thêm ngƣời mới. Khí hậu Cao Nguyên lạnh buốt 
mùa Đông, mai rừng đã hé nhụy, đơn vị tôi đƣợc 
lệnh về dừng quân ở ngoại ô thành phố Kontum để 
bảo vệ đồng bào đón Xuân, Xuân 1966. 
 
Tôi rủ mấy ngƣời bạn dọt ra phố rửa mắt và nhâm 
nhi, phố chính là đƣờng Trần Hƣng Đạo nhộn nhịp, 
đi vòng ra bờ sông Dabla có quán cafe của em 
Trâm chân dài ví bự, chả sơ múi gì, nốc cạn ly café 
rồi quay về phố chính, uống café kiểu ngƣu ẩm bởi 
trong lòng chẳng có gì vui. Đi ngang tiệm chụp hình, 
thấy lá quốc kỳ không treo mà lại gắn trên tƣờng, 
thằng Trần Tử Phƣơng, chuẩn úy, gỡ cờ xuống rồi 
quàng vào ngƣời, thằng C/u Lộc-Lùn, thằng C/u 
Cƣờng Tây Lai, thằng T/u Qùy, C/u Thảo và tôi giật 
lá cờ vàng 3 sọc đỏ ra, đè thằng Phƣơng nằm 
xuống đất, 4 thằng cầm 4 góc, phủ lá cờ lên ngƣời 
Phƣơng, một thằng bắt nhịp hát: “ò í e, ò í e e e…”. 

Tiếng kèn truy điệu bằng mồm vừa dứt thì Phƣơng 
vùng dậy, cƣời toe toét: “tao chƣa chết”. 
 
Là lính thì ai cũng biết điệu kèn này là gì rồi, mà lính 
đang đi đánh giặc lại chơi nhƣ thế thì đúng là rỡn 
mặt với tử thần, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, lính 
Mũ Xanh sống hùng sống mạnh nhƣng không sống 
lâu, tháng 6/1966, trong trận Mộ Đức Quảng Ngãi, 
đại đội của tôi bị nặng, C/u Trần Tử Phƣơng và C/u 
Thảo tử trận, Th/u Lộc bị thƣơng, Tr/u Dƣơng Bửu 
Long bị thƣơng, Th/u Quỳ bị VC bắt sống, tôi thoát 
nạn vì không có mặt trong trận đó, tôi bị phạt, bị 
đem nhốt QC 202 trƣớc khi tiểu đoàn đi hành quân 
ở Mộ Đức. 
 
Đám lính trẻ chúng tôi lang thang phố phƣờng 
Kontum xem dân sắm Tết, đi qua tiệm bán đồ kỷ 
niệm, thấy có con báo (beo) nhồi bông đẹp quá, tôi 
hỏi mua, cô chủ tiệm bảo không bán, để trƣng thôi. 
Tôi thì chịu, còn nàng chẳng chịu, thua thì thua cứ 
níu lấy con …beo, cuối cùng bí nƣớc, nàng chọc 
quê lính nghèo, cô nói thách giá “3 ngàn”. Lƣơng 
thiếu úy chƣa tới 5 ngàn, mới lãnh và đang dạo phố 
chƣa có chỗ tiêu hết, tôi móc ra đếm, nắm tay cô 
hàng đặt vào 3 ngàn rồi tôi ôm con báo nhồi bông 
trƣớc cái nhìn ngơ ngác của cô chủ tiệm. 
 
“Xuân này con không về chắc mẹ buồn lắm”, vừa 
hát xong tôi nhớ đến mẹ, đến anh chị tôi, chắc gia 
đình cũng đang chuẩn bị đón Xuân, đang nghĩ đến 
con, đến em nhƣng không biết nó đang phiêu bạt 
nơi nào, tôi quyết định gửi con beo này làm quà Tết 
biếu mẹ và anh chị, tôi nhờ thằng bạn cùng khóa 
Th/u Huỳnh Văn Phú mang về Saigon dùm vì Phú 
đƣợc đi phép. 
 
Đêm về đang nằm võng đu đƣa, nghĩ đến lúc gia 
đình nhận đƣợc quà chắc là mừng lắm, nhƣ có tin 
vui con em mình còn sống thì tôi nghe súng nổ, 
tiếng nổ rất gần chỗ tôi nằm, võng đứt dây, tôi lăn 
xuống hố. VC tấn công, chẳng có chi lạ, mấy hôm 
nay chúng vẫn dò dẫm quấy rối vào vị trí đóng quân 
của TĐ.5 nhƣ thế, nhƣng tối nay có vẻ căng hơn, 
chúng bắn B40. Mùi tanh, vị mặn, đau rát khắp mặt, 
tôi biết mình đã bị thƣơng, đƣa tay vuốt mặt nhƣng 
tôi không nhìn thấy gì cả, nghe loáng thoáng B1 
Nguyễn Văn Đá. Cao-bồi của tôi gọi y tá, tôi đƣợc  
tản thƣơng vào bệnh viện Kontum. 
 
Ngày thứ ba, bác sĩ gỡ băng ở mắt tôi ra, ông ta 
quơ tay trƣớc mặt tôi và hỏi: 
_Thiếu úy có nhìn rõ không? 
_ Rõ, bàn tay 5 ngón. 
_ Tốt, may lắm, chỉ là vỏ cây và đất đá văng vào 
mặt  
 
vào mắt thôi, không có miểng đạn... 
Binh Nhất Đá đến đón tôi xuất viện hớt lời vị bác sĩ 
nhƣ để an ủi tôi thêm: 
Nhƣng cái đầu võng của ông thầy đã bị miểng B40 
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chém rách và đứt dây rồi. 
Tôi đã nhắm mắt đón Xuân 1966 trong bệnh viện, 
nhƣng còn sống thì còn Xuân, chỉ thƣơng cho B1 
Đá, quê quán tại Phƣớc Lễ Vũng Tàu, đã chẳng bao 
giờ có mùa Xuân đến với em nữa, em đã tử trận 
sau Tết năm đó trên con rạch ở rừng thơm trong 
mật khu Lý Văn Mạnh. 
Xuân đến Xuân đi rồi Xuân lại đến, nhƣng anh em 
lính chiến TQLC chúng tôi thì vẫn đi, đi để bảo vệ 
quê hƣơng, để đồng bào đón Xuân trong thanh bình 
và đã nhiều anh em tôi ra đi, đi mãi trong những 
cuộc hành quân này. Những ngày tháng cuối năm 
1967, Chiến Đoàn B TQLC gồm TĐ.1 và TĐ.2 lùng 
và diệt địch trong vùng Định Tƣờng, Giáo Đức, Cai 
Lậy vì tin cho biết 2 tiểu đoàn VC địa phƣơng 261 
và 262 sẽ đánh phá vùng này, chiếm Quận Giáo 
Đức và Cai Lậy, 2 cái yết hầu trên QL4 để ngăn 
chặn nguồn tiếp tế từ vùng IV về Saigon, cắt nguồn 
lƣơng thực không cho đồng bào ăn Tết và rồi trận 
chiến đã xẩy ra đúng nhƣ dự đoán suốt ngày và 
đêm.  
Đêm hƣu chiến 31/12/1967, trên kinh Cái Thia, cách 
quận Cai Lậy chừng 10km, TĐ.2 Trâu Điên đã đụng 
độ ác liệt với 261&262, Trâu Điên đã chôn vùi chúng 
trên con kinh này, nhƣng cái buồn nhất với tôi là 
một số đồng đội đã bị thƣơng và tử thƣơng, trong 
đó có đàn em thân tín nhƣ ruột thịt, em đã hy sinh 
một cách anh dũng, vì đồng đội mà hy sinh, em vĩnh 
viễn ra đi khi vừa mới cƣới vợ trƣớc chuyến đi hành 
quân ấy, đó là:  
Nguyễn Quốc Chính, K20VB, Tr/Úy   ĐĐP/ĐĐ.1/          
TĐ.2TQLC. 
Chiến Đoàn B/TQLC đã hoàn thành nhiệm vụ an 
dân, Trâu Điên đƣợc dừng quân ở 2 bên bờ sông 
quận Cai Lậy, anh em thay quần áo sạch để chuẩn 
bị đón Xuân. Chị Doan và chị Hợp K19B và nhiều 
chị khác đã từ Saigon đem con xuống Cai Lậy để vợ 
chồng cha con đoàn tụ 3 ngày Tết, cảm động nhất 
là thân mẫu của Tr/U Lâm Tây Đô cũng lặn lội từ xa 
mang quà đến cho con trai, “Xuân này con không 
về” thì mẹ ra tiền tuyến thăm con, nhƣng vui chƣa 
trọn thì đã buồn chia tay, đúng ngày đầu Xuân, VC 
đã xé lệnh hƣu chiến, đem quân đến nơi nào có dân 
đang ăn Tết, Tết Mậu Thân 1968 để tấn công, anh 
em Trâu Điên phải vội vã lên đƣờng về giải phóng 
Thủ Đô Saigon, để lại nơi “tiền tuyến” Cai Lậy mẹ 
già, vợ dại con thơ, những gói quà Tết chƣa kịp mở. 
“Anh Về Thủ Đô Chúng Tôi Chờ Mong”, chúng tôi 
đã về thật, nhƣng chúng tôi về để diệt kẻ thù ngay 
trong lòng thủ đô, chẳng ai chờ mong chúng tôi về 
trong hoàn cảnh éo le này. Ngày Tết chúng tôi về thì 
mẹ già lại khăn gói chạy giặc. Nếu nhƣ Tết năm 
1963, khi còn là SVSQ, tôi đƣợc đi phép về Saigon 
ăn Tết, tôi đã đƣợc làm quen với em rồi chở nàng đi 
Lăng Ông …thì Xuân này, Mậu Thân 1968 tôi đã 
đem quân tấn công vào mục tiêu  trong đó có nhà 
em. Chúng tôi đã đƣợc về thủ đô ăn một cái Tết mất 
mát nhiều hơn vui, tiếng đạn nhiều hơn tiếng pháo, 
xác ngƣời đè lên xác pháo. 
 

Ở mặt trận ngã ba Cây Thị, rạp hát Cao Đồng 
Hƣng, địch ẩn núp trong nhà dân, ngõ hẻm chằng 
chịt ngoằn ngoèo, Hạ Sĩ Thành vốn là thổ địa ở đây 
nói với ngƣời trung đội trƣởng: 
_ Em là dân ở đây, nhà em trong này, thiếu úy để 
em đi đầu dẫn đƣờng. 
Đau thƣơng, HS Thành gục xuống, anh đã hy sinh 
ngay nơi anh sinh sống, chƣa kịp mở cửa nhà để 
chào mẹ già. 
Ở khu vực đài phát thanh Phan Đình Phùng, ngƣời 
yêu tìm đến thăm B1 Thủy và hẹn chiều hôm sau 
đến mang quà vui Xuân, nhƣng ngay đêm đó Thủy 
đã hy sinh! 
Thiếu Úy Chu có ngƣời yêu là cô Ba Dung ở đƣờng 
Trần Quang Khải, họ hứa với nhau “Xuân này anh 
sẽ về và cùng cha mẹ mang trầu cau tới xin …nắm 
tay em”, nhƣng buồn thay, thân phụ Dung đã tử nạn 
trong trận đụng độ giữa VC và TĐ.2/TQLC tại xóm 
Gà. Bà già Dung không muốn thấy bộ quân phục 
rằn ri nữa, tình Chu-Dung dang dở, chả đẹp tí nào! 
Ngƣời lính chiến đã hy sinh tuổi trẻ còn bị hàm oan, 
mất cả tình yêu. 
Tại mặt trận đƣờng Hậu Giang, cƣ xá Phú Lâm A, 
Hạ Sĩ Bùi Ngọc Đƣờng đã cứu mạng một phóng 
viên chiến trƣờng trong đƣờng tơ kẽ tóc, họ trở 
thành anh em kết nghĩa, chụp chung một tấm hình 
làm kỷ niệm, nhƣng rồi sau đó ngƣời phóng viên lại 
hy sinh ở mặt trận khác, cô con gái 7 tuổi giữ kỹ tấm 
hình của cha và anh lính Trâu Điên trong nhật ký. 
Tháng 7/2008, trên tờ báo lính KBC Hải Ngoại, có 
bài viết “Ngƣời Yêu Trâu Điên”, tác giả N.A nhắc lại 
kỷ niệm về ngƣời cha thân yêu và ngƣời lính TQLC, 
trong đó có đoạn: 
_ “Anh Trâu Điên yêu dấu. 
Khi viết năm chữ này, trái tim em đập những nhịp 
bất thƣờng, ngón tay cầm viết cũng run rẩy. Trƣớc 
mặt em là tấm hình đen trắng .. 
Anh Trâu Điên biết mà, tấm hình này chính Ba em 
chụp cho anh ..Tự nhiên Ba cầm tấm hình ngắm 
nghía rồi đƣa cho em, nói: 
_ “Tấm hình này đẹp quá, muốn giữ không con?” 
Tấm hình Ba khen đẹp quá, em đã ép trong cuốn 
nhật ký nhỏ, dấu kín giữ cho riêng em mà thôi .. 
Tháng Năm năm Mậu Thân, VC lại tấn công thủ đô 
lần thứ 2 .. 
Buổi sáng hãi hùng đó, không có anh Trâu Điên, Ba 
em đã đi luôn .. 
Không, Ba có trở về bằng thân xác còn nóng hổi, 
máu còn chẩy ra linh láng, ƣớt hết quần áo em! Hai 
chị em yếu đuối đã vác xác Ba về ….. 
Lá thƣ này em viết nhƣng không bao giờ gửi, vì em 
đâu biết anh Trâu Điên ở nơi nào trên mảnh đất đầy 
thống khổ .. .. Em viết lá thƣ này nhƣ một nhu cầu 
yêu thƣơng dành cho anh Trâu Điên, ngƣơi bạn trẻ 
của Ba, hình ảnh Ba và anh Trâu Điên luôn gắn liền 
nhau trong lòng em. Em giữ mãi lá thƣ không gửi 
trong cuốn nhật ký .. 
Với lòng mong mỏi anh Trâu Điên vẫn còn sống sót 
đâu đó biết rằng trên mặt đất này vẫn còn có một 
ngƣời nhớ tới anh Trâu Điên ngày xƣa ..” (N.A) 
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Ý và lời của N.A đẹp hơn bất cứ một bức tranh nổi 
tiếng nào, đẹp nhƣng buồn quá, 40 năm sau mà cô 
viết lại kỷ niệm nhƣ chuyện vừa xẩy ra hôm qua, 
câu chuyện thật hằn sâu trong tim, con tim rƣớm 
máu. Nhƣng cô N.A ơi! Anh Trâu Điên mà cô nhắc 
đến cũng đã theo chân ngƣời anh kết nghĩa, thân 
phụ của cô. Trâu Điên Bùi Ngọc Đƣờng đã hy sinh 
trên chiến trƣờng Cao Miên cuối năm 1969. 
Còn với ngƣời viết thì…Sau khi giải tỏa địch xong 
tại khu vực đƣờng Thành Thái, khu vực có nhà em, 
mà không gây thiệt hại gì cho dân chúng trong vùng, 
đang ngồi nghỉ bên vệ đƣờng thì đƣợc một bà cụ 
đem cho đĩa cơm với miếng thịt heo và 2 quả trứng 
vịt, cụ bảo: 
_ “Ăn đi con, thịt heo quay kho tàu đấy, an với 
dƣa…” 
Cụ chƣa nói hết câu “ăn với dƣa giá” thì một tràng 
súng nổ, cụ vội bỏ nhanh đĩa cơm xuống đất rồi 
chạy vào nhà, một lão trƣợng đi tới cƣời ha hả: “bà 
này nhát, lính ngƣời ta bắn chỉ thiên đuổi mấy tên 
hôi của…” rồi ông đến bên tôi mồi cho điếu thuốc 
555: 
_ “Hút với bố điếu thuốc ngày Tết, lính của con giỏi 
và kỷ luật lắm.. 
Giữa nơi khói đạn còn ngộp thở mà một lão trƣợng 
xa lạ đến thăm lại tƣ xƣng là “bố” và gọi tôi là “con”, 
khen lính tôi gỏi và kỷ luật thì còn gì cảm động cho 
bằng, ƣớc chi lão trƣợng có con gái, tôi thầm nghĩ 
nhƣ thế.. 

Nghe tiếng ú-ơ của anh bạn tù năm xƣa, đã 
7 giờ sáng rồi, tôi lay vai dánh thức: 
_ Sáng rồi, dậy rửa mặt, rồi đi uống café, lại mơ 
thấy “bánh chƣng” phải không? 
Phan Hữu Hạnh, ngƣời bạn học Petrus Ký và cũng 
là bạn tù năm xƣa treo cái bánh chƣng suốt 3 ngày 
Tết ở Hoàng Liên Sơn, ngồi bật dậy, đƣa tay che 
miệng ngáp rồi đáp: 
_ Gần nhƣ vậy, tao mơ thấy thằng bộ đội quản chế 
bắt vác một khúc cây to còn tƣơi về trại để nấu 
bánh chƣng. Bố khỉ, sao ác mộng nó cứ đeo đẳng 
hoài? 
_ Đó là điều không vui, nhƣng cũng nhắc cho chúng 
ta khỏi quên dĩ vãng, nhớ lại cái thiếu trƣớc kia và 
cái thừa ngày nay ở hải ngoại. Chúng ta đang đƣợc 
hƣởng những mùa Xuân hạnh phúc thì chớ quên 
đồng đội “vô phúc” nơi địa ngục trần gian. Củng cần 
có thêm ác mộng để nhắc nhở cho những con trâu 
già nham nhở ở hải ngoại hay khoác lác khoe 
khoang chuyện tìm về chốn cũ gặm cỏ non, chúng 
gặm cả cỏ non trên mảnh ruộng chéo của đồng đội 
xƣa, những con trâu bò mang họ Nguyễn, Trần, Lê, 
Bùi, Đoàn, Hoàng v.v..ở hải ngoại. 
_ Mời các ông ra ăn bánh cuốn nóng Thanh Trì, chả 
lụa, nƣớc mắm cà cuống… 
Tiếng cô con gái của lão trƣợng ngày xƣa mời 
chồng và bạn điểm tâm bằng bánh cuốn giò lụa 
càng làm tôi nhớ đến chuyện ăn sáng ngày tết với 
mẩu sắn rồi nhai luôn cả tim sắn: 
 

 “Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xƣa”. 
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XIN ĐỪNG NGHIỆN ĐỘC TÀI 
ĐỂ HỌC LÀM DÂN CHỦ  

                                                  Hoàng Hoàng Mai 

Tết cổ truyền sắp đến nhƣ linh hồn thiêng liêng của 
tổ tiên sắp về với mỗi ngƣời dân Việt; dù ở cùng 
khắp mọi chân trời góc biển, ai nấy đều tìm về cội 
nguồn tổ ấm để đền ơn đáp nghĩa tổ tiên, hƣởng 
thụ sự nồng ấm gia đình. Nhƣng sao tôi cứ tiếp tục 
lao vào những tựa đề chính trị khô khan, buồn bã 
nhƣ trên ?...Mong bạn đọc thông cảm - vì đối với tôi 
ngày tết: 

                   Tết đã xa trong tôi thời thơ ấu. 

                   mãi mãi xa như ai dấu tết tôi 

                   Chỉ dư âm trong hương khói thờ người ! 

                   Nhòa nước mắt mà nụ cười biến mất 

 
Thật vậy, cứ mỗi khi tết về, tôi khác khao đƣợc về 
quê hƣơng yêu dấu để sum họp gia đình một lần, 
dù chỉ một lần thôi cũng đủ thỏa mãn cuộc chia ly 
gần 60 năm trời không có tết,  Nhƣng tôi đã biết nhà 
nƣớc độc tài của Đảng Cộng Sản (ÐCS) hiện nay 
rất ác cảm với ngƣời trở về, vì vậy tôi đành ngồi 
ngậm tăm viết những dòng tâm sự cùng độc giả  
:"..Xin đừng nghiện độc tài....'' để một ngày nào đó 
có dân chủ tôi sẽ trở về quê vui tết. Lẽ dĩ nhiên có 
một nền dân chủ vẫn là cái mục đích lớn nhất cho 
nhân dânViệt Nam đang còn đau khổ trong nƣớc, 
mà giờ này có lẽ họ khó chạy vạy đƣợc '' tiếng cƣời 
vui '' cho ngày tết dân tộc của mình.  

ĐCS nghiện làm độc tài là chính xác phải 
 không ? 
Cái từ ''ĐCS nghiện làm độc tài” có vẻ nặng lời  
nhƣng rất chính xác vì chủ thuyết MACLENIN đã 
mãi mãi trở thành tiềm thức trong họ. Ngay những 
câu khẩu hiệu mà họ tự đặt ra cũng đủ nói lên điều 
đó  ''GIỮ GÌN ĐẢNG NHƢ GIỮ GÌN CON NGƢƠI 
CUẢ ĐÔI MÁT MÌNH''. ''CHỦ NGHĨA XÃ HỘI LÀ 
BẤT DI BẤT DỊCH, LÀ TINH HOA CỦA LOÀI 
NGƢỜI, LÀ MÙA XUÂN CỦA NHÂN LOẠI, LÀ 
THIÊN ĐƢỜNG ĐỂ ĐI TỚI''...v...v... Vì những khẩu 
hiệu đăt ra nhƣ vậy nên họ tìm mọi mƣu mô thủ 
đoạn đàn áp bất cứ ai bất đồng chính kiến để họ có 
mọi quyền ngồi trên, ăn trƣớc,  đè đầu cởi cổ dân, 
thậm chí là quyền sinh, quyền sát dân mà không ai 
có thể làm gì đƣợc họ.  

Trên thế giới có nhiều thể chế đôc tài nhƣng không 
có một chế độ độc tài nào ác nhƣ chế độ CSVN, có 
lẽ vì họ rất hiếu chiến nên thích gây chiến tranh để 
bắt nhân dân đổ máu; đổ máu để họ đƣợc hƣởng 
công lao của dân rồi họ tự sƣớng nhƣ đƣợc hƣởng 
''công thần''... nghĩa là họ ham muốn làm độc tài.. 
Khắp thế giới đều nhầm lẫn tƣởng CSVN xứng 
đáng đƣợc hƣởng ''chủ nghĩa công thần'' vì họ 
chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình giỏi, thật ra chỉ 
là cái vỏ bên ngoài ! Càng ngày họ càng nghiện độc 

tài đảng trị- có nghĩa là họ nghiện hành hạ dân ! 
Nhƣng hiện nay ĐCSVN sao lại không hiếu chiến 
với Trung Quốc khi TQ de dọa dân mình ? vì TQ 
đang là ANH EM RUỘT GIÀ, ĐCS cùng nghiện làm 
độc tài nhƣ nhau, nên họ phải bám lấy nhau mà 
sống. Nghiện độc tài gây nên thảm trạng đất nƣớc 
đến một lúc nào đó ngƣời dân không chịu đƣợc nữa 
sẽ vùng lên !....giống nhƣ trong gia đình có đứa con 
nghiện ma túy,xìke, gái gủng....một lúc nào đó cha 
mẹ không dạy đƣợc thằng con hƣ... cũng phải đem 
nó vào trại cải tạo và trở thành thảm trạng gia đình! 

Ai là thủ phạm gây nên sự nghiện độc tài 
của ĐCS? 

Một ngƣời dân Việt Nam bình thƣờng cũng có thể 
hiểu đƣợc điều trên, chính là ông HỒ CHÍ MINH đã 
du nhập chủ nghĩa MÁC+LÊ (CNML) vào VN quá 
lâu cách đây 70-80 năm . Ông đã rất thành công 
trong con đƣờng đi tìm quyền lực của ông với hai lý 
do ; 

--- Ông sang NGA ở thời điểm cách mạng MÁC+LÊ 
đang quá thịnh hành, chủ nghĩa này nhƣ một miếng 
mồi ngon cho những lớp thanh thiếu niên đang bất 
mãn, căm thù chế độ vua chúa, chế độ thực dân tƣ 
bản bóc lột. Ông đem chủ nghĩa hoang tƣởng này 
áp dụng làm cách mạng XHCN để xây dựng một xã 
hội '' không có giai cấp, mình vì mọi ngƣời, mọi 
ngƣời vì mình, làm tùy sức ăn tiêu tùy cần, giai cấp 
vô sản toàn thế giới liên hiệp lại để đánh đổ tƣ sản 
bóc lột, quang sơn muôn dặm một nhà -bốn phƣơng 
vô sản đều là anh em'', ai cũng có khuyết điểm 
nhƣng riêng ông LÊNIN và MAO không có khuyết 
điểm''  nhƣ HCM đã nói. Biết bao những từ ngữ dạy 
ngƣời rất hấp dẫn, bùi tai khiến đa số ngƣời dân 
thật thà chất phác mà đang căm thù phong kiến, 
thực dân  phải nghiêng mình kính cẩn ông!  Họ lao 
mình theo ông nhƣ những con chiên ngoan đạo! kể 
cả các đồng chí của ông thời còn non dạ cũng nhào 
đầu vào chủ nghĩa nhuốm đầy máu đó nhƣ: Trần 
Phú, Nguyễn thị Minh Khai......, 

--- Gia đình ông Hồ có máu tham làm quan lớn nên 
ông cũng bị nhiễm máu tham đó: gia đình ông là 
một gia đình bình thƣờng nhƣng muốn đƣợc làm 
quan, họ đã nhờ một ngƣời bạn tìm cách đến xứ 
vua học hành để nhận chức quan lại. Dù đã đƣợc 
nhận chức nhƣng ông cha đẻ ông Hồ là NGUYỄN 
SINH SẮC  bổng một lần say rƣợu giết chết oan 
một ngƣời tù..vì vậy triều đình bãi miễn chức của 
ông. Từ việc nguy cơ mất quyền bính của cha, ông 
Hồ bất mãn triều đình vua, chạy sang Pháp xin học 
trƣờng thuộc địa để may ra sau này cứu vớt cha! 
Khi đó trƣờng thuộc địa Pháp không cho ông học, 
ông lại cay cú và bất mãn thực dân Pháp -- mới 
chạy sang NGA học CNML.  

Qua đó ta thấy tiến trình chạy ra nƣớc ngoài của 
ông chỉ vì hận vua chúa và thực dân là chủ yếu.!... 
lẽ dĩ nhiên trong bƣớc đƣờng tìm kiếm quyền lực, 
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có lúc ông cũng nhỏ vài giọt tình thƣơng cho dân và 
nƣớc,  vì dân và nƣớc đang nằm trong ách thống trị 
của  bọn vua chúa và thực dân Pháp --là hai loại 
cầm quyền mà ông đang hận thù nhất ! Vậy..do ông 
hậm hực triều Nguyễn và Pháp không cho ông chức 
tƣớc - nên  phát động toàn đảng, toàn dân theo ông 
làm chủ nghĩa MÁC+LÊ+MAO, chứ không phải yêu 
nƣớc thật sự. 

Xin dẫn chứng thêm cái bản chất độc tài của HCM: 

 ---Nhà sử gia Trần gia Phụng có viết bài " 
19/12/1946  HCM CHẠY TRỐN RỒI KÊU GỌI 
TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN '' trong bài có đoạn :'' 
khi kêu goi, HCM chỉ hỏi ý kiến đảng của ông mà 
không hói ý kiến dân, quốc hội,ban thƣờng vụ quốc 
hội.....    .Khi Pháp nhờ Anh đƣa quân ra Trung và 
Bắc kỳ tái chiếm, tổ quốc lâm nguy thật nhƣng ông 
không kêu gọi toàn quốc kháng chiến mà lại thỏa 
thuân với Pháp để đƣợc nắm quyền bính, nhƣng 
Pháp không chịu thỏa thuận cho ông quyền 
bính...Bấy giờ ông Hồ đành kêu gọi kháng chiến chỉ 
vì không còn cách nào.. chứ không phải vì ông 
thƣơng dân !!!! 

 --- Về vấn đề hiệp nghị GENEVE 20-7-1954, ông 
Hồ đã thông báo cho toàn dân: chia cắt Nam Bắc 
chỉ hai năm sau là khẳng định hiệp thƣơng tổng 
tuyển cử, thống nhất hai miền. Ông gan to chủ 
trƣơng ngƣời MN tập kết ra BẮC: đƣa hàng triệu trẻ 
con, ngƣời lớn ra đi, bỏ cha mẹ, vợ chồng, gia đình,  
quê hƣơng ở lại. Khi đó ông hứa hảo, hứa huyền: 
sau hai năm chắc chắn trở về theo ký kết hiệp nghị 
vì vậy mà ngƣời ủng hộ ông, nhƣng cả nƣớc thất 
vọng đau buồn sau hai năm.. khi nghe ông báo tin " 
NGÔ ĐÌNH DIỆM đã bội ƣớc hiệp nghị GENEVE 
nên bác cháu ta không về MN đƣợc nữa ''  

Mãi khi sang HL tìm hiểu tôi mới biết hồi đó ông 
Diệm không ký vào hiêp nghị GENEVE nên ông 
không bị ràng buộc hai năm phải thông nhất, dù sao 
ông vẫn đồng ý thống nhất nhƣng: phải đƣợc bầu 
cử tự do, ý kiến này bị ông HỒ bác bỏ vì ông HỒ sợ 
mất đảng CS, mất ghế chủ tịch. Ông Diệm còn giữ 
cả sự yên ổn, hòa bình, không tấn công đánh chiếm 
Miền Bắc nhƣng ông HỒ thì không. 

 --- Trong thời còn tổ chức đảng VIỆT MINH ( VIỆT 
NAM + HỒ CHÍ MINH ) đảng này cũng đã giết hại 
trăm ngàn các đảng viên của các đảng khác không 
cùng chính kiến, nhƣng ngƣời dân thƣờng ở Miền 
Bắc không biết gì tội ác này của ông HỒ và ĐCS vì 
họ rất tối mật ! 

--- Với bản chất độc tài nên ông HỒ giống nhƣ tên 
lƣu manh : ông đi đến đâu cũng giả giối  khiêm tốn, 
đạo đức, lấy tên sách TRẦN DÂN TIÊN giả, lấy vợ 
có con danh chính ngôn thuận mà nói "BÁC vì dân 
vì nƣớc nên không lấy vợ'', có con chung với bà 
Nông thị Xuân nhƣng không chịu cƣới, không chịu 
nhận con, lại còn đồng tình với đồng chí mình đem 
thủ tiêu bà NÔNG THỊ XUÂN. Thậm chí ông không 

thừa nhận anh NGUYỄN TẤT TRUNG là con chung 
của ông và NÔNG THỊ XUÂN. Theo tôi -ngƣời viết 
bài này : anh TRUNG không cần phải luyến tiếc một 
ngƣời cha bợm bã nhƣ vậy. Chức cao mà bợm bã 
thì càng đáng khinh bĩ hơn chức vụ thƣờng  

Tôi còn đọc nhiều chuyện rùng mình khác về ông 
HỒ nhƣ : ông HỒ thích gặm má những bé gái mà 
gọi là " cháu ngoan bác HỒ ", không thấy ông chịu 
gặm má cháu trai nào ( nhƣ những hình ảnh mà 
ĐCS trƣng bày ca ngợi bác ). Xin dẫn câu chuyện 
điển hình man rợ của ông : HCM đã hiếp dâm cô 
HUỲNH THỊ THANH XUÂN ngƣời ĐÀ NẴNG và các 
bạn của cô chỉ khoảng 14-15 tuổi  ''. Hồi đó các 
cháu ấy từ Nam vƣợt tuyến ra bắc theo chỉ thị của 
tổ chức ĐCS để làm niềm khoái lạc cho HCM và 
cho tổ chức Đảng, HCM đã nói với bé gái XUÂN '' 
Để bác gieo hạt giông CS cho MN của cháu... '' Thế 
là.cô Xuân bị tấn công...ngất xỉu, nhƣng may còn 
sống mới kể lại câu chuyện này...còn các cô bạn kia 
bị ông thủ tiêu ngay trong dinh độc lập của ông. Thế 
mà.. ngày còn ngồi dƣới mái " trƣờng XHCN '' ở MB 
tôi đƣợc nghe ĐCS nhồi nhét cho học sinh cái điều 
kỳ lạ  '' không đƣợc ảnh hƣởng văn hóa đồi trị, sa 
đọa của bọn tƣ bản Phƣơng Tây.. " ! Ngày nay 
chính họ đã lộ rõ bản chất trụy lạc, sa đọa gấp nhiều 
lần so với TÂY , họ còn tha hóa gấp trăm ngàn lần 
so với dân thƣờng. NGHIỆN ĐỘC TÀI SONG 
SONG VỚI NGHIỆN NGẬP XÌ KE, MA TÚY, GÁI 
GỦNG nhƣ phần trên tôi đã viết - nó rất loogicht ! 

--- Xin trích một đoạn trong tài liệu tối mật của Đảng 
nhƣ sau " Vì sự tồn tại của sự nghiệp xây dựng 
thành công CNCS,ĐCSVN và nhà nước VN đề nghị 
phía TQ giải quyết các mối bất đồng giữa hai nước. 
Phía VN xin làm hết mình để vun đắp tình hữu nghị 
lâu đời vốn có giữa hai đảng và nhân dânhai nước 
do chủ tịch MAO TRẠCH ĐÔNG và HỒ CHỦ TỊCH 
dày công xây đắp trong quá khứ... VN bày tỏ mong 
muốn đồng ý sẵn sàng chấp nhận và đề nghị phía 
TQ để VN được hưởng quy chế khu tự trị trực thuộc 
chính quyền trung ương tại BẮC KINH như TQ đã 
từng dành cho NỘI MÔNG,TÂY TẠNG,QUẢNG 
TÂY...........''. Họ đã bán nƣớc thật sự rồi.   

Một nhà thơ của Đảng đã diễn tả rõ rét điều trên 
bằng hai câu thơ sau : 

                  Bác Mao đâu có ở xa 

                  Bác Hồ ta đó bác Mao đấy mà ! 

Để nắm đƣợc quyền lãnh đạo tối thƣợng do ông HỒ 
chỉ đạo, hiện nay ĐCS ra sức khuyếch đại, tô màu 
hình ảnh lãnh tụ ''cha già dân tộc kính yêu'' của họ, 
họ đang kêu gọi dân Việt trong, ngoài nƣớc thi văn, 
thơ,nhạc, họa ca ngợi chủ tịch. Ai ca ngợi HCM giỏi 
sẽ đƣợc nhận giải thƣởng rất cao quý nhiều tiền! Ở 
các trƣờng dạy học sinh về chủ nghĩa MÁC LÊ 
đƣợc miễn phí.  Trên các bàn thờ của các vị cao 
cấp nhất : thủ tƣớng, chủ tịch...v...v,.. các ổng đặt 
ảnh ông HỒ cao nhất - ngang hàng với PHẬT, BỒ 
TÁT QUAN THẾ ÂM....Trời ơi ! ĐCS dựng nên hình 
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ảnh HCM là PHẬT,là THƢỢNG ĐẾ để ĐCS dễ bề 
ngồi trên đầu nhân dân, sự nghiện độc tài của đảng 
đƣơc di tuyền từ cái ren nghiện độc tài của ông HỒ,  
không còn nghi ngờ gì nữa !   

 Hãy Làm quen với dân chủ  

 Giờ này nhân dân Việt Nam đã hiểu đƣợc: Cái tòa 
lâu đài chọc trời XHCN mà ĐCS xây đắp 70-80 năm 
nay đã đổ lên đổ xuống vì ngƣời thiết kế mang tính 
hoang tƣởng nên sai hoàn toàn. Lƣơng tâm nào có 
thể làm những trò dân chủ giả mạo: kiểm điểm, phê 
bình, tự phê bình, chỉnh sữa nội bộ đảng mãi... để 
lừa đảo nhân dân! đó chỉ là thủ đoạn mỵ dân để giữ 
mãi chiếc ghế độc đảng. ĐCS cần tỉnh ngộ để cùng 
hợp tác với NDVN: vứt bỏ độc tài. Tập làm dân chủ 
nhƣ đứa trẻ mới tập đi tập nói, ban đầu chập chững 
rồi nhanh dần, không phải muốn là có ngay vì đảng 
đã nhiễm cái ren độc tài của các ông tổ MAC +LÊ + 
MAO + HỒ quá lâu rồi ! tẩy não cũng khó ! Một nền 
dân chủ bất cứ nƣớc nào cũng làm đƣợc, không 
phải nhƣ ĐCS nói " VN có dân trí thấp nên không 
thể làm dân chủ ''. Cái vấn đề là ngƣời lãnh đạo có 
đức và tài đi song song nhau hay không ? Chỉ cần 
chú ý hƣớng tới chế độ dân chủ trong đó KHÔNG 
ĐƢỢC DÂN CHỦ KIỂU : GIẢ TẠO, QUÁ TRỚN, 
NHỎ GIỌT. 

 Nhân đây tôi xin ghi lại lời một sinh viên nƣớc ngoài 
viết về Việt Nam : "Tôi là một sinh viên THÁI LAN,tôi 
học văn học và sử Việt Nam.... dưới con mắt cửa 
tôi, tôi muốn cho VN có nền dân chủ, nhưng lãnh 
đạo nước tôi không muốn cho VN dân chủ vì như 
vậy VN cũng sẽ thành con rồng châu Á, mà như vậy 
họ phải cạnh tranh, thà cứ để cho VN độc tài để họ 
đỡ mệt mỏi cạnh tranh...''. 

Nếu đảng viên ĐCSVN nào không muốn cho VN có 
nền dân chủ thật sự - xin sang TQ mà sống với 
ĐCSTQ, đừng biến VN thành khu tự tri của TQ, khổ 
cho dân mình lắm ! Buồn lắm đảng ta ơi !!!!!! 

XUÂN VỀ RỒI SAO KHÔNG THẤY MÙA XUÂN 

LẠNH CÓNG ĐÊM ĐÔNG, NẶNG TRĨU CÕI 

LÒNG.... 

ƯỚC MONG MÌNH CŨNG NHƯ '' XUÂN MIẾN - 

ĐIỆN'' 

KHÔNG RẬP KHUÔNG MÀ LẠI CÓ CÁI RIÊNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

Nhận làm các loại bằng đá thiên 

nhiên(natuursteen)như: 

 Mặt bếp 

 Bàn ăn 

 Bàn Salon 

 Trang trí phòng tắm 

 Mộ bia v.vv… 

 

Xin liên lạc với: Dương Đệ 
Tel:        077-4752391 

Mobiel : 06-41887617 (sau 18 giờ) 

 

Danh ngôn 

“Với tôi cuộc sống không phải là một ngọn nến bé nhỏ. 

Nó là ngọn đuốc rực sáng mà tôi phải nắm giữ lúc này. 

Và tôi muốn làm cho nó cháy càng sáng càng tốt 

Trước khi trao nó lại cho những thế hệ tương lai.” 

                                                                                             George Bernard Shaw 
 

Ðọc và ủng hộ  
Việt Nam Nguyệt San 

 
30 Euro một năm 

 
Ðịa chỉ liên lạc: 

Ban Quản Trị VNNS 
Stationsweg 46 

2131 XD  Hoofddorp 
Nederland 

 
Email: 

dtnguyen@congdonghoalan.com 
Ðiện thoại:+31 (0)23-5640166 
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Nhớ Ta? Các Bạn Thiên Thai 
 ( Họa thơ Kiếp Nào của DHA) 

Bạn xưa 
Chức Nữ, Ngưu Lang,  
Kim Đồng, Ngọc Nữ hát vang 
cõi trời 
Ham vui, lẻn xuống … 
trần đời,  
Tiên Nga quên lối 
về trời, cung mây… 
Mà đời 
chẳng nắm trong tay:  
Khổ đau tranh chấp sao 
đầy thế gian?!  
 Người lam lũ, 
kẻ xênh xang...  
Con người đồng phận?  
dặm ngàn khác xa !? 
Địa cầu xanh, lớn bao la,  
Mới hay chẳng chổ 
cho ta !?  
Kêu( nhớ) Trời !   
Vui gì đâu? 
kiếp làm người 
Sắc, tài  vang bóng 
một thời…thôi 
Thương ! 
Núi mòn,  biển cạn 
chuyện thường,  
Trăm năm bay tựa dư hương,  
 lệ trào 
Nhớ Cung Tiên, nhớ 
nghẹn ngào... 
Nghê thường yến tiệc ngày nào … 
thật hay 
Nhớ ta? các bạn Thiên Thai 
Xin thăm, tặng Lộc, Phước, May,Vui đầy  
 
...TyNa đa tạ … 
Mừng xuân năm 2013 
 
 
 

 
 

Kiếp Nào Về Đúng Quê Hƣơng?  
((Họa thơ Kiếp Nào của DHA & thơ TyNa) 

 
Ngày xưa 
Dương Tiễn nhị lang... 
Giúp dân, diệt Trụ 
vẻ vang về trời 
Còn ta thì mãi … 
mê đời,  
 Ham chơi, đuổi bắt 
trăng trời, bóng mây… 
Trãi rồi!,  
 giờ (đành) chịu bó tay 
Tham,sân,si,hận sao 
đầy nhân gian:  
Chánh, tà, phải, trái,  
 hèn, sang... 
Một ly tiên vỡ,  
giờ ngàn năm xa... 
Tam thiên thế giới bao la,  
Có, không, sinh, diệt 
hiểu..  ta  
hỏi Trời 
Luân lưu tam giới (cõi) 
Tiên, Người 
Tài, danh, đẹp 
cũng chỉ một thời… thôi? 
Thương ! 
Kiếp sau?, kiếp trước? 
... vô thường 
Kiếp nào về  đúng quê hương? 
lệ trào 
Thiên cung,rượu dẫu… 
ngọt ngào 
Bạn bè( dẫu) mời.hẹn 
Bàn Đào gặp vui 
Ta giờ tỉnh giấc thiên thai,  
Về quê an lạc,sen (ngày) mai nở đầy 
 
AnNaDa 

 

 
Xuân 
Bùi Thạch Trường Sơn 

Mặt trời say sưa quá! 
Cho buổi sáng nồng nàn 
Nắng mai thơm mùi cỏ 
Trần thế ngát hương hoa 

Ven rừng Mai nở rộ 
Vàng ngát một màu Xuân 
Gió ngàn âu yếm thở 
Bên khóm trúc tần ngần 

Giữa rừng thương biển nhớ 
Ta đứng đợi tình nhân 
Nghe loài Sơn Ca hót 
Và nghe lòng bâng khuâng! 

 



Việt Nam Nguyệt San • 254 • 1.2013                                                                                                            39 
 

Tình Yêu Bên Bờ Vực 
Thẳm 

Hồi ký Nguyễn Quyết Thắng 

Những ngày đầu năm 1968, tá túc tại nhà Hoàng 
Hƣng Học ở đƣờng Nguyễn Hoàng, gần Ngã Bẩy 
Chợ Lớn, là con trai đầu lòng của ông Hoàng Kiến 
Dân, chủ một xƣởng cƣa gỗ tại Banmethuột. Tôi với 
Hoàng Hƣng Học  ngƣợc tính nhau hoàn toàn, Học 
trầm tính bao nhiêu thì tôi hoạt tính bấy nhiêu, 
chúng tôi rất ít nói đến những sở thích riêng tƣ, việc 
học hành hay những mơ ƣớc cho tƣơng lai, ngoại 
trừ cùng ngồi  bên nhau thƣởng thức hƣơng vị 
càphê thơm ngát, ca tụng những làn khói thuốc 
Philip Morris có đầu lọc bằng than ngon tuyệt vời, 
thuốc  Kool tƣơi mát, vị Pall Mall ngọt ngào, kể cho 
nhau nghe về những món ăn hấp dẫn và những 
cuốn phim hay trữ tình v..v.. dạo ấy Học còn đang 
ngồi trên ghế của  trƣờng La San Taberd Sàigòn, 
nơi có đôi lần tôi ôm đàn đứng trên giảng đƣờng hát 
nhạc du ca. Còn tôi hiện tại, ban ngày đến trƣờng 
học văn hóa, buổi tối học văn nghệ , niềm mong 
muốn của tôi là sẽ trở thành một vị giáo sƣ trong 
tƣơng lai, nên thi vào trƣờng sƣ phạm, cạnh đó là 
một nghề tay trái cho sở thích văn nghệ là làm đạo 
diễn kịch ảnh, phim trƣờng, nên nhẩy vào Quốc Gia 
Âm Nhạc,  mỗi lần đến lớp kịch nghệ sớm, tôi đều 
ghé ngang lớp dân ca nghe ban Hoa Sim hoà tấu 
đàn tranh, có Phƣơng Oanh, Quỳnh Hạnh và Thúy 
Hoan hƣớng dẫn, còn  mỗi chiều Chủ nhật thì 
không quên đến sinh hoạt với các toán Du ca tại Sài 
gòn. 
      Kỷ niệm một buổi tối tại nhà Học , căn phòng 
khá rộng kê 4 chiêc giƣờng làm phòng ngủ cho một 
lũ con trai, nhƣng hiện tại chỉ có tôi và Học xử dụng, 
còn các em của Học đã về Banmêthuột. Học nằm 
phía trong cùng xem phim trên màn ảnh truyền hình 
trƣớc mặt , còn tôi ngồi phía ngoài, nhìn qua cửa sổ 
xuống đƣờng, nơi tấp nập của bến xe khách đi miền 
Tây, sự yên lặng trên đƣờng phố chỉ trong thời gian 
thật ngắn vào lúc nửa đêm, rồi lại ồn ào lúc tờ mờ 
sáng . Ngồi nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ các em, nhớ 
các bạn và các đoàn viên Du Ca Banmê, không biết 
tất cả giờ ra sao? có khỏe không? kể từ khi chia tay 
để về đây đi học và tìm một hƣớng đi cho tƣơng lai 
của mình, cũng nơi căn phòng này, tôi đã viết lên 
bản nhạc dành cho quê hƣơng đau thƣơng :  
"- Tôi gọi tiếng Việt Nam, Đây quê hƣơng hiền hoà ,  
Ngạo nghễ giữa trời đông, Vang danh con lạc hồng,  
Biết nói tình núi sông, Nhƣợc tiểu hỡi da vàng ...." 
(Gọi Tên Đất Mẹ ) 
        Sau những thao thức về thân phận của bản 
thân và gia đình, đã phải lìa bỏ nơi chôn nhau cắt 
rốn Hànội xa xôi, dắt díu nhau vào Nam, rày đây 
mai đó tìm một chốn yên bình dung thân, nhớ đến 
mảnh đất Banmê bụi đỏ mù trời, những cơn mƣa 
dầm lầy lội không dứt, mỗi khi ra đƣờng trở về , đất 
bùn đóng chặt dƣới đế giầy, dƣới guốc dép, phải 

dùng dao chẻ củi chặt, nậy ra. Nhớ những cơn mƣa 
phùn hanh lạnh, ngồi dƣới mái hiên tận hƣởng 
những làn gió mát của sƣơng mù, mộng mơ mông 
lung của tuổi  mới lớn, thêu dệt những ƣớc mơ 
thanh bình qua những đêm kích pháo, chƣa biết 
hận thù, và cũng không hiểu chiến tranh. Ngƣời ta 
vừa bỏ công tạo dựng  xong chiếc cầu qua sông, 
mọi ngƣời vui mừng từ nay không phải chèo đò lội 
suối nữa, thì ngay hôm sau bị dựt xập xuống, hạnh 
phúc là thứ xa xỉ phẩm ? chỉ còn lại tủi nhục và đau 
khổ triền miên . Chúng tôi, tuổi từ 15 - 17  kêu gọi 
nhau tập làm ngƣời lớn, tự tạo cho mình một trách 
nhiệm, một nghĩa vụ thiêng liêng , cùng hè nhau đốn 
gỗ khiêng cây , kết bè làm cầu giúp ngƣời, bằng 
chính bàn tay yếu đuối của mình, bằng tiếng hát 
chân tình kêu gọi lòng yêu thƣơng đồng loại, thoát 
ra từ trái tim non nớt không ai dậy bảo. Tôi nhớ và 
tôi thƣơng các bạn DuCa Banmê của tôi, ngày chia 
tay quây quần bên  trái xoài tƣợng chấm mắm 
đƣờng, bên trái ổi xá lị thơm  to, đƣợc cắt ra và chia 
đồng đều,  lời chúc thƣợng lộ bình an không ngớt, 
và hẹn một ngày thật gần sẽ quay trở về.. .Tất cả 
vẫn bình an chứ nhỉ ? đoàn vẫn sinh hoạt đều chứ ? 
còn đoàn Ấu Thiếu Nhi nữa ? chắc Tổng cũng khá 
mệt mỏi khi phải nhận trách nhiệm hƣớng dẫn 200 
em thiếu nhi ?  Ừ !! Tôi sẽ phải viết thƣ về thăm hỏi 
và cổ động tinh thần mọi ngƣời mới đƣợc ! Thƣờng 
vào mọi Chủ Nhật, chúng tôi đều quây quần bên 
nhau, họp bàn, tập tành hát ca, hăng say vui vẻ, nay 
vắng tôi, chắc hẳn mọi ngƣời cũng nhớ và tiếc lắm, 
tôi biết thế ! 
      Thƣ đã đƣợc gởi đi, không quên nhấn mạnh, là 
thƣ viết chung cho mọi ngƣời đấy ! thế nào cũng sẽ 
đƣợc chuyền tay nhau xem hoặc đọc to cho tất cả 
cùng nghe trong buổi họp mặt thƣờng lệ. Ở đây, 
không còn gì ngoài việc chờ đợi một lá thƣ hồi âm, 
chờ từng giờ, rồi từng ngày,  sự chờ đợi đã làm 
tăng nỗi nhớ , sự mong mỏi lâu dài làm tâm hồn bất 
ổn , cả tuần lễ rồi cũng dậm dựt đi qua... 
- Có thƣ của Thắng nè ! 
       Lúc không trông mong, thì đột nhiên nhận 
đƣợc, tôi vồ lấy thƣ từ tay của Học, lá thƣ trông 
cũng khá dầy, tôi lƣớt qua tên ngƣời gởi :   Chiến 
Banmê ! 
       Ngoài sự mong ƣớc của tôi, tôi đang muốn 
nhận đƣợc những lá thƣ của các bạn trang lứa có 
trách nhiệm trực tiếp hƣớng dẫn đoàn du ca, để biết 
rõ tin tức sinh hoạt hơn. Minh Chiến là cô bé nhỏ 
nhất đoàn, hát hay, dễ thƣơng nhƣng nhút nhát lắm,  
chỉ biết tuân theo những gì các đàn anh, đàn chị chỉ 
định mà thôi. Thƣ viết bằng  tờ giấy đôi vở học trò 
xếp lại theo kiểu chữ X, thảm nào để trong thƣ thấy 
dầy lên là phải rồi,  mỗi hàng viết vài chữ , chữ này 
cách chữ kia ...."vài cây số " cho đầy trang , tính ra 
thì cũng đủ 4 trang vở , nội dung thì ..." Chỉ có trời 
mới hiểu ", ngoại trừ vài câu làm tôi chú ý : " .... anh 
đi rồi, sinh hoạt rời rạc lắm ....." "....đoàn Ấu Thiếu 
Nhi tan  vỡ rồi , thiếu anh, anh Tổng  không điều 
khiển đƣợc ..." " không có anh, chắc du ca cũng 
ngƣng sinh hoạt luôn qúa ..." 
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        Tôi thất vọng vô cùng, thật tiếc qúa. Trƣớc đây 
tôi đã từng đến trƣờng Tiểu Học Nguyễn Công Trứ 
xin phép Hiệu Trƣởng và  các Thẫy Cô để đƣợc đến 
từng lớp dậy cho các em hát những bài ca sinh hoạt 
Thiếu Nhi , đến từng nhà của các em để xin phép 
cho các em đi sinh hoạt hàng tuần, Với sự đồng ý 
và tin tƣởng của phụ huynh, mà  tôi đã thành lập 
đƣợc một đoàn Ấu Thiếu Nhi với 200 em đoàn viên. 
Thành lập đoàn đã khó mà duy trì đoàn qủa thật còn 
khó hơn , Các Du Ca Viên là những huynh trƣởng 
hƣớng dẫn các em, nay đâu cả rồi ? sao lại để tan 
rã ? nhiều câu hỏi đƣợc tự đặt ra, nhƣng chƣa 
đƣợc trả lời, tôi lại mở bức thƣ của Chiến  ra đọc lại 
lần nữa, rồi thêm vài lần nữa, vẫn chỉ là  thƣ của 
Chiến . 
       Tôi đã đọc lá thƣ bao nhiêu lần rồi không nhớ 
rõ, bởi chƣa nhận đƣợc thêm lá thƣ ai khác, nên nó 
trở thành một vật quan trong duy nhất để thỏa mãn 
sự mong mỏi âu lo bấy lâu nay, khuôn mặt của 
Chiến hiện ra trong trí, Chiến và Lộc là 2 cô bé nhỏ 
tuổi nhất đám, luôn đi xát bên nhau, buổi họp thì 
ngồi cuối góc thụ động, ít đƣợc chú ý, giờ thì khuôn 
mặt Chiến mỗi lúc một đậm nét hơn. Bức thƣ tuy 
ngắn không làm tôi hài lòng, nhƣng  bức thƣ nhƣ 
một lời tâm sự an ủi tôi, sự nuối tiếc sinh hoạt của 
Chiến đã đồng cảm với tôi , hình ảnh Chiến đã trực 
diện với tôi, niềm thôi thúc khiến tôi muốn trở về gặp 
lại tất cả  và đặc biết sẽ gặp riêng Chiến , dƣờng 
nhƣ trong tôi đang nhen nhúm một tình yêu khác lạ, 
tôi nói với Học : 
- Ngày mai tớ về Banmê ăn Tết với gia đình . 
        Học  nói : 
- Sớm thế ? còn hơn tuần nữa mới Tết mà ?  
       Con đƣờng từ Sàigòn về Banmêthuột, xe phải 
qua Phan Thiết - Nha Trang - Dục Mỹ rồi lên vùng 
cao nguyên Banmêthuột mất khoảng 700 cây số, 
không nhƣ ngày xƣa  đi hƣớng Thủ Đức - Đồng 
Xoài- Bù Đăng - Quảng Đức - Banmethuột thì chi 
mất khoảng 365 cây số, con đƣờng này đã bị gián 
đoạn từ lâu, để thâu ngắn thời gian, tôi mua vé 
AirVietNam bay cho nhanh . 
         Về đến nhà thì trời cũng vừa nhá nhem, kể 
chuyện với mẹ cha về việc học hành và đời sống 
thƣờng ngày ở SàiGòn, ăn bữa cơm cùng gia đình 
xong, tôi phóng nhanh xuống con dốc Suối Xanh 
đến nhà Thị Đầm, toán phó của du ca Banmê, căn 
nhà nằm ngang bên sƣờn dốc , con đƣờng đầy bùn 
lầy, hàn huyên với nhau một chặp thì ra về. Lội 
ngƣợc lên đầu dốc Lê Văn Duyệt, nơi gốc cây 
goòng mọc ngoài lề đƣờng, tôi thấy lờ mờ trong 
bóng tối một đám trẻ con đang đùa giỡn chơi trò " Ú 
tim " " 5-10-15 " dƣới gốc cây thân đã to bằng 2 
ngƣời ôm, lại gần mới rõ, dáng cao nhất trong đám 
con nít không ai khác hơn là Chiến. Bất ngờ  thấy 
tôi nàng hân hoan reo lên, bỏ cuộc chơì và cuống 
qúit mời tôi vào nhà. 
          Căn nhà thật dễ thƣơng , trông tựa nhƣ " cái 
tủ "  quần áo, bởi vì chỉ có cái tủ ngƣời ta mới đánh 
bóng từ trên xuống dƣới, căn nhà nhỏ xinh làm 
bằng gỗ bằng lăng trắng, đƣợc  bào nhẵn và đánh  

vẹc ni lắc  trắng, suốt từ sát nóc nhà đến thềm xi 
măng, và từ trong ra đến ngoài , cánh cửa có thể 
mở lớn ra hứng gió mát, bên cửa treo biển số nhà 
83, căn nhà tựa hồ nhƣ kiểu kiến trúc của Na Uy cất 
bên sƣờn núi rậm rì cây cỏ. Gia đình Chiến cƣ ngụ 
trong huyện Lạc Thiện cách thành phố Banmêthuột 
khoảng 50 km, Chiến đang theo bậc Trung Học cha 
mẹ nàng  mua căn nhà này để Chiến có điều kiện 
dễ dàng đến trƣờng mỗi ngày, cơm ăn nƣớc uống 
đã đƣợc bà ngoại chăm sóc , nàng không cần bận 
tâm vào bất cứ việc gì khác ngoài học hành. 
         Ngồi xuống ghế tôi cầm lên cây đàn, gạt gạt 
từng âm thanh rơi rụng, vãi đầy, tôi hát lên tình khúc 
đầu tay mới viết dành cho nàng, nhờ nó làm chiếc 
cầu nối từ trái tim tôi qua nàng, mạnh dạn thay lời tỏ 
tình trực tiếp từ làn hơi giọng rung, mà không sợ 
một phản ứng hay một hình phạt nào ban trả : 
" Này ngƣời yêu hỡi, Xa nhau đã bao ngày rồi, 
Cho tim rạng rỡ một lời,... Cuộc tình ta êm đềm 
nhƣu suối ấm ... 
Êm nhƣ cung nguyệt cầm, rạo rực lòng sóng vỗ 
đêm thâu ... 
Rồi một hôm, anh về thăm chốn cũ .... 
Nghe tim đập bồi hồi, Của một lần đến thăm em .... 
Anh nhìn em không dám nói, Cho tình yêu đi đến 
bến ... 
Cho linh hồn dìu nhau thôi ... " ( Lời Này Cho Em ). 
 
     Từ ngày tôi rời xa Banmê, đoàn du ca tổ chức 
học đàn Guitar  do Phan Hồ Khánh hƣớng dẫn , 
Chiến đã mua đƣợc cây đàn này để tập luyện. Cạnh 
chồng sách vở còn có 1 cuốn album thật dầy, gáy 
cuộn tròn bằng một vòng lò so mạ đồng vàng tƣơi , 
chứa đựng những kỷ niệm của thời thơ ấu và hình 
ảnh của những lần cắm trại Gia Đình Phật Tử, sinh 
hoạt Du Ca và gia đình bạn bè thân thiết . Tôi kể về 
những sinh hoạt thƣờng ngày tại Sàigòn, cám ơn 
bức thƣ đã gởi cho tôi, niềm ƣu tƣ lo lắng về sự 
sinh hoạt của đoàn du ca, sự thất vọng mất mát của 
đoàn Ấu Thiếu Nhi , niềm thƣơng nỗi nhớ về các 
bạn đã một thời bên nhau .v... v.., nghe xong, nàng 
cũng buông một câu đồng tình : 
- Em cũng nhớ anh lắm ! 
 Câu nói bình dị, chân thật của một ngƣời đàn em 
nói với đàn anh, nhƣng đối với tôi giờ đây có gía trị  
khác lạ, nó làm tôi bồi hồi xúc động vô chừng, câu 
nói ấy là của đôi trai gái đang tỏ tình với nhau khi 
yêu . Tôi run run bồi hồi, bỡ ngỡ không biết phải nói 
gì nữa , đứa em mà tôi thƣờng phất tay ra hiệu mỗi 
lần tập hát cho đúng nhịp,  hát sai bị phạt vẫn phải 
thi hành răm rắp, giờ đây không còn nhỏ bé nữa, 
má hồng, môi xinh, tóc xõa đuôi gà ngang vai, nàng 
ngồi đó tỏa dáng một cô thiếu nữ trinh nguyên. Tôi 
vội chốn tránh cái tôi của mình vội vã đứng lên chia 
tay ra về , hẹn cuối tuần sẽ gặp lại trên Đài Phát 
Thanh, trong giờ thâu âm của chƣơng trình nhạc Du 
Ca hằng tuần.  
         Thâu xong chƣơng trình cho dịp Tết Mậu 
Thân, cả toán kéo nhau đến Khu Xóm Đạo ăn Mì 
Quảng và uống cà phê, lại một buổi văn nghệ dã 
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chiến diễn ra vui nhộn kéo dài đến 8 giờ tối mới chia 
tay, bình thƣờng nhƣ mọi bình thƣờng các đoàn 
viên nữ đều đƣợc tiễn bƣớc về đến tận nhà nếu trời 
tối, nhƣng hôm nay trong tôi chợt thúc đẩy bộc phát  
bất ngờ : 
- Tôi xung phong đƣa Chiến về nhà  nhe ! 
          Ngỡ đó chỉ là một câu nói bình thƣờng thôi, 
không ngờ mọi ngƣời nhìn nhau tủm tỉm cƣời, thông 
cảm một ngƣời từ xa mới về . 
          Duới áng sáng nhạt mờ của đèn đƣờng bị 
bao phủ bởi một làn sƣơng hoang lạnh của mùa 
đông cao nguyên, đã đồng lõa và khiếu dụ cho cặp 
tình nhân lại gần bên nhau , tôi khoác tay lên vai 
nàng ngăn chặn gió lùa và trao nguồn hơi ấm, nắm 
vội bàn tay nàng, ôi bàn tay sao lạnh ngắt, cứng đơ, 
không phải vì thời tiết mà vì căng thẳng, ngỡ ngàng, 
sợ hãi. Nàng lặng im không nói và cũng không phản 
đối , tôi ngƣợng ngùng kể chuyện bâng quơ chẳng 
biết mình đang nói gì nữa bởi tâm trí đang dồn trong 
đôi bàn tay xiết chặt. Về đến nhà, nàng vội đẩy  tôi 
ra : 
- Coi chừng bà Ngoại thấy kìa ! Mai là ngày 30, em 
và bà sẽ vô Lạc Thiện đón Giao Thừa và ăn Tết với 
gia đình, tuần sau mới ra đi học lại , anh bao giờ về 
lại Sàigòn ?  
        Qua song chắn của hàng rào gỗ cao ngang 
tầm ngực, tôi vẫy tay gọi khẽ : 
- Nói nhỏ nghe nè !  
         Rồi nhƣ ghé tai nói khẽ, thoáng nhanh, tôi hôn 
vội lên má nàng. Thẹn thùng, bỡ ngỡ, nàng quầy 
qủa vụt vào trong nhà khuất lấp, không kịp nghe tôi 
nói với theo: 
- Mồng hai ra đây ăn Tết nhe ? 
        Cả đêm suy tƣ với bao hình ảnh dịu êm ban 
chiều , ngồi bên nồi bánh chƣng đang sục sôi  đặt 
chính giữa sân mà bố mẹ tôi vừa mới gói xong, 
tiếng lách tách cùng ánh lửa bập bùng diễn biến lại 
bao kỷ niệm kỳ thú vừa qua, tôi tự trách lấy tôi sao 
bạo gan và vội vàng qúa, thật là dại khờ, đáng nhẽ 
ra phải từ tốn hơn, biết làm sao bây giờ ? thời gian 
của tôi thật qúa ít ỏi, tôi chỉ làm theo bản năng. 
Không ngờ tình yêu  chiếm ngự tâm hồn tôi nhanh 
đến thế ? Có phải tôi đang yêu đó không ? Ôi cuộc 
đời có những điều kỳ lạ, tôi thêu dệt ƣớc mơ  rực rỡ 
toàn mầu hồng.... 
        
  Bàn thờ ông bà đã đƣợc đánh bóng, hoa qủa bánh 
chƣng bầy biện xong, cây mai và tràng pháo cũng 
đã sẵn sàng , chỉ còn chờ đến Giao Thừa là châm 
lửa thắp hƣơng. Tôi thả bộ thong dong dạo một 
vòng phố, Chiều 30 các cửa hàng vội vã thu gọn 
đóng cửa sớm, thế nhƣng ngoài đƣờng ngƣời qua 
kẻ lại tấp nập , ngƣời ta vội vã mặc cả mua bán 
những món hàng cuối cùng của năm cũ, dù cuộc 
sống cơ cực khó khăn đến đâu, ngƣời dân vẫn tôn 
nghiêm ngày đầu của năm mới, hy vọng sẽ đem 
đến cho họ một cuộc sống yên bình may mắn và 
hạnh phúc hơn. Lòng tôi đang nở hoa, ngày hạnh 
phúc của năm mới đang đến khiến tôi yêu đời, tôi 
nghêu ngao hát nho nhỏ những bài ca sinh hoạt vui 

thú, không khí mát nhẹ bao phủ thành phố cao 
nguyên mùa đông làm tâm hồn lâng lâng dễ chịu ...   
          Màn đêm đã che phủ cảnh vật đƣờng phố, 
ánh đèn đƣờng vàng úa, hiu quạnh lặng lẽ đêm 30, 
chƣa tới giờ Giao Thừa nhƣng tiếng pháo lạc lõng 
đã nổ lác đác lúc xa lúc gần. Một vài căn nhà kê 
mâm cơm trƣớc của cúng vong linh thần chết qua 
lại , khói nhang phảng phất làm tăng vẻ cô quạnh 
trầm vắng thiêng liêng, dƣới ánh sáng mờ nhạt hắt 
ra từ cánh cửa mở toang, nhà nhà đều quây quần 
bên nhau trong phòng khách trò chuyện, hay đang 
tập trung qùy dƣới chân thánh giá nơi giáo đƣờng, 
hoặc khom lƣng kính cẩn dâng hƣơng đảnh lễ nơi 
chính điện chùa tháp, họ cầu mong  một năm mới 
đem đến cho họ một đời sống yên bình, một sức 
khỏe an vui và một hạnh phúc tất yếu . Tiếng 
chuông trên nóc giáo đƣờng  vang lên , hoà lẫn 
tiếng chuông chùa từ xa vọng lại , thẫn thờ dạo trên 
đƣờng Hai Bà Trƣng nhắm hƣớng trung tâm ngã 
sáu cột đèn 3 ngọn  đi tới, định bụng sẽ tạt ngang 
nhà thờ Giáo Phận thăm quan rồi quay lại đƣờng 
Quang Trung nối dài vào chùa Khải Đoan lễ Phật 
chắc sẽ đúng vào giờ Giao Thừa. 
 

   
nhà thờ Giáo Phận 
 

        Trong giáo đƣờng chật ních, ngƣời ta phải 
đứng ra ngoài hành lang đến tận hàng rào, mọi 
ngƣời cúi đầu trang nghiêm dâng lễ , lòng  hƣớng 
về khung cửa lớn rộng mở , nơi có cây thập tự gía 
đồ sộ bên trong . 
 
     Các cửa hàng đã đóng chặt cửa, tôi đổi ý quay 
về nhà để cùng đi với bố mẹ xuống chùa  thay vì đi 
một mình , bố tôi nói : 
 
- Cúng Giao Thừa ở nhà xong mới xuống chùa lễ 
Phật và hái lộc đầu năm, rồi về nhà xông đất cũng 
tiện, nhớ treo phong pháo ngoài hiên để đốt luôn 
nhé ?  

  
chùa Khải Đoan 
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         Chuông giáo đƣờng lại đổ dồn hoà cùng tiếng 
chuông chùa vang vang báo hiệu Giao Thừa và một 
năm mới đã đến, mẹ và các em  nhỏ đều ở nhà , chỉ 
có tôi và bố  đi lễ, chúng tôi quay ra đƣờng Phan 
Bội Châu đi thẳng xuống cuối phố , tiếng pháo nổ 
rân ran tứ phía cả 15-20 phút rồi vẫn chƣa ngƣng, 
khói pháo bay mù mịt tứ phía, lòng bồi hồi, vừa rạo 
rực vừa lo âu vì những tiếng nổ chát chúa của pháo 
đại thật gần. Đến ngang đƣờng Tôn Thất Thuyết, 
gần ngôi trƣờng tiểu học Nguyễn Công Trứ thời tuổi 
nhỏ, tôi nghe tiếng pháo lẫn tiếng súng vang dội, 
chẳng có gì lạ cả, bình thƣờng lính vẫn dùng súng 
bắn thay tiếng pháo để đón xuân sang, những lằn 
đạn lửa thỉnh thoảng lƣớt qua lƣớt lại trên bầu trời, 
bố tôi quay lại nói với tôi: 
 
- Sao lại có cả tiếng súng lạ nhƣ AK vậy nhỉ ?  
         Tiếng súng gì mà chả giống nhau ? AK nhƣ 
thế nào thì tôi làm sao  biết đƣợc,  nghĩ nhƣ thế 
nhƣng chúng tôi vẫn tiếp tục đi xuống dốc dẫn đến 
cửa chùa , bỗng thấy nhiều ngƣời già trẻ lớn bé 
chạy ngƣợc lên, ngƣời khóc, ngƣời la inh ỏi . Bố tôi 
hỏi to :  
- Có chuyện gì thế ? 
         Một ngƣời đàn ông hốt hoảng, trả lời :  
- Không vô đƣợc nữa, cửa chùa bị rào chắn rồi, 
trong đó có Việt Cộng, về đi ! về đi !  
         
      Bây giờ tôi mới nghe rõ tiếng súng nổ vang, 
tiếng pháo tiếng súng khác nhau rõ rệt, những làn 
đạn lửa bay từ phía nghĩa địa bắn tới, tiếng nổ của 
lựu đạn, súng cối từ phía bệnh viện vọng lại, chúng 
tôi vội vã quay lƣng chạy ngƣợc về nhà, bố tôi vội 
vã gài then cửa kêu mẹ và các em chạy xuống hầm. 
Trong những ngày tháng gần đây, đạn pháo kích 
của Cộng Quân thƣờng rót về thành phố, lệnh báo 
động và giới nghiêm thƣờng đƣợc ban ra , nhà nhà 
ai cũng phải dựng hầm nổi hoặc đào  hầm chìm để 
tránh đạn, gia đình tôi cũng có một hố chìm giữa 
khoảng sân trống của nhà trên và nhà bếp , hầm 
rộng khoảng 4 mét vuông, sâu mét rƣỡi, trên lợp gỗ 
phủ vài lớp bao đựng cát. Qua khoảng trống cửa 
hầm, tôi thấy máy bay thật  rõ dƣới ánh sáng hỏa 
châu, hình dạng trông giống nhƣ máy bay 
AirVietNam chở hành khách, nơi cánh cửa mở lớn 
tuôn ra những tràng đạn lửa đỏ ối uốn vòng tuôn 
xuống dƣới đất, trông tựa nhƣ vòi rồng hút nƣớc 
uốn qua uốn lại và thoát ra âm thanh  rô.. rồ nhƣ 
tiếng kêu của loài thủy quái trong phim thần thoại, 
ánh hồng rực sáng hắt lên nền trời phía Nam, cháy 
phía khu Trần Hƣng Đạo, phía sau của Toà Hành 
Chánh và Tiểu Khu, rồi dần lan  qua phía Tây thành 
phố nơi có ngôi chùa Khải Đoan mà tôi định đến lễ 
cầu an năm mới, phía nghĩa địa thành phố, nơi có 
em Quyết Dũng của tôi , mới 11 tuổi đã nằm yên 
ngủ ngàn thu.  
         Ba tôi ít tâm sự hay chuyện trò với con cái, 
hoặc có mà lúc đó tôi không hề chú tâm, nhƣng có 
điều tôi vẫn biết rõ tại sao ba tôi lại đặt tên cho các 
con những cái tên đầy nhiệt khí hào hùng ? Thời trai 

trẻ ba tôi cũng ba chìm bẩy nổi, vào sinh ra tử với 
đoàn quân kháng chiến chống  ngoại xâm , niềm tin 
và lý tƣởng yêu nƣớc của ngƣời trai trẻ đó thể hiện 
từ trái tim khối óc luôn tự căn dặn mình phải một 
lòng kiên trung, để ghi nhớ, ba tôi đặt tên cho tôi , 
đứa con đầu lòng là  - Quyết Thắng. Với gian lao 
khốn cùng để đạt đến thành công điều tâm niệm 
phải ghi nhớ, đứa em thứ hai của tôi mang tên 
Quyết Trí . Một lòng nguyện hiến thân cho quê 
hƣơng, ngƣời con thứ ba đƣợc mang tên Quyết 
Dũng. Và với lý tƣởng trong sáng cùng niềm hy 
vọng rạng ngời, ngƣời con thứ tƣ mang tên Quyết 
Thành. Tiếc thay vận mệnh đƣa đẩy cha tôi phải lƣu 
đầy trên chính quê hƣơng của mình, từ Hà Nội lƣu 
lạc đến đây, cái Dũng của cha tôi đã phải chôn vùi 
nơi nghĩa trang cao nguyên này tròn kiếp.  
          
     Chúng tôi đã về kịp nhà thật đúng lúc, chỉ vài 
phút sau đạn bắn từ mọi bề, bóng dáng ai lấp ló 
ngoài đƣờng đều có thể bị trúng đạn oan uổng, 
cũng không thể về đƣợc đến nhà dù chỉ cách xa vài 
chục thƣớc,  đạn lửa tué sáng từ phía sau nhà tôi 
trên con đƣờng Phan Châu Trinh nằm sát hàng rào 
phi trƣờng L19, tiếng ỳ ầm của lựu đạn, của của 
M79, của B40 hoà cùng tiếng trực thăng và raket 
suốt đêm, chƣa bao giờ tôi phải ngồi dƣới hầm 
tránh pháo kích lâu đến thế , bình thƣờng thì chỉ từ 
15 đến 30 phút là yên , đêm nay thật bất thƣờng, lại 
là đêm Giao Thừa, mọi khi những ngày lễ lộc trọng 
đại nhƣ hôm nay đều có lệnh ngƣng bắn đƣợc thoả 
thuận cả hai bên, sao hôm nay lại phá lệ nhƣ thế ?. 
           
    Sáng hôm sau, mặc dù tiếng súng vẫn ầm vang, 
nhƣng cảnh vật đƣợc phô bầy dƣới ánh nắng vẫn 
thấy đỡ kinh hoàng hơn sự tƣởng tƣợng trong đêm 
đen. Tiếng ồn ào náo động trƣớc  nhà khiến tôi tò 
mò hé cửa nhìn ra, có bóng dáng ngƣời chạy 
ngƣợc xuôi giữa đƣờng, mở cửa bƣớc ra ngoài, 
thấy từng đoàn ngƣời lũ lƣợt gồng gánh, đẩy xe 
đạp, xe ba bánh, bồng bế dắt dìu nhau hớt hải từ 
phía dƣới đƣờng Trần Bình Trọng- Hàm Nghi - đền 
Bắc Lệ chạy lên, và cả những đoàn ngƣời từ khu 
Kiến Thiết- Nguyễn Công Trứ chạy ngƣợc xuống, 
ngƣời ta chạy trốn từ chỗ bất yên bình này đến chỗ 
không bình yên khác, hễ chỗ nào có nhiều ngƣời tụ 
tập, là nơi đó có máu đổ thịt rơi, bởi sự chà trộn của 
quân du kích theo đoàn ngƣời, hễ chỗ nào có bóng 
dáng quân du kích là chỗ đó tan nhà nát cửa bởi 
bom rơi, đạn rớt. Nơi ngƣời ta tin tƣởng và hy vọng 
an toàn nhất chỉ còn là thánh địa của nhà thờ và đất 
chùa, mọi ngƣời ùn ùn kéo đến đó, thế nhƣng, một 
trái bom napan vô tình từ phi cơ thả lầm xuống mé 
sân nhà thờ, lại thêm một số ngƣời tan thây nát thịt, 
chắc chắn phải có cả em thơ lẫn ngƣời già.  
         
     Mấy dẫy nhà chung quanh nơi tôi ở may mắn 
vẫn còn nguyên vẹn, gia đình tôi chƣa cần phải tản 
cƣ, nhƣng mẹ tôi cũng đã gói gém cho mọi ngƣời 
những vật dụng cần thiết nhƣ đồ ăn thức uống, để 
lúc cần tới phải bỏ nhà chạy đi có mà dùng. Tôi đi 
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theo đám ngƣời chạy loạn lên phía trên xem có 
chuyện gì đã xẩy ra, nhƣng mới tới rạp Tƣờng Hiệp 
đƣờng Quang Trung đã phải dừng lại vì thấy vô số 
xác chết nằm ven đƣờng , dẫy nhà phía trƣớc 
khách sạn Kinh Đô bị bắn nát, xác ngƣời nằm ngổn 
ngang bên hông nhà thờ và ngã sáu cột đèn 3 ngọn, 
đêm qua đã xẩy ra cuộc giao tranh khốc liệt, đây 
không còn là nơi an toàn, dọc đƣờng Thống Nhất 
vài chiếc xe cháy lụn có cả xác xe tăng, con đƣờng 
ngợp đầy hoa Phƣợng mỗi độ hè về, nay tan tác thê 
lƣơng, tối ám. Tôi men theo lề đƣờng chạy trở về 
báo tin cho gia đình biết và xếp đặt gọn ghẽ lại cái 
hầm trú ẩn, hiện tại đây vẫn là chỗ an toàn duy nhất 
của gia đình tôi, mẹ tôi nấu cơm nắm, muối vừng , 
đong vài can nƣớc , đèn dầu hôi, poncho và những 
thứ cần thiết khác đem chất xuống hầm. Từ đó bố 
tôi không cho ai ra ngoài nữa, đạn vẫn nổ, máy bay 
vẫn oanh kích suốt này qua đêm khác, tiếng xe 
GMC và xe tăng rầm rộ chạy ngang trƣóc cửa rồi lại 
mất dần nơi xa, làm mọi ngƣời luôn luôn cảm giác 
lo sợ phập phồng. 
           Đêm ngày thứ 3, lửa cháy sáng hừng một 
vùng trời phía Tây Bắc thành phố, hƣớng có xƣởng 
cƣa Trần Văn Lộc, tôi lo lắng về gia đình Chiến, 
không biết hiện thời ra sao ? căn nhà của nàng nằm 
cạnh xƣởng cƣa chắc không hề hấn gì ? mãi Lạc 
Thiện xa xôi kia nàng đã về với gia đình chắc hẳn 
yên bình hơn nơi đây ? hay cũng đang vƣợt núi 
băng rừng tản cƣ tìm nơi ẩn náu ? có thoát khỏi 
những lằn đạn giao tranh hay mƣa bom đạn pháo ? 
tôi không dám tƣởng tƣợng xa hơn nữa .  
           
 Hôm sau tiếng súng thƣa dần, nhƣng việc đi lại 
chƣa đƣợc dễ dàng vì lệnh Thiết Quân Luật. Mãi 
cho đến sáng ngày thứ 5, ngƣời ta ùn ùn kéo nhau 
ngƣợc xuôi trở về,  tôi lao vội xuống đƣờng Phan 
Bội Châu, đến ngang Tôn Thất Thuyết thấy chiếc xe 
Thiết Giáp bị cháy nằm gần quán caphê Bâng 
Khuâng của anh Phan Văn Hội, nơi đây cửa nhà 
toang hoang hƣ hại, đƣờng xá bừa bãi dơ bẩn , tôi 
rẽ sang Lê Văn Duyệt đến nhà Chiến, tới ngã tƣ 
Hoàng Diệu, sững sờ với khung cảnh trƣớc mắt, tất 
cả đã biến mất chẳng còn một căn nhà, ngọn lửa đã 
thiêu đốt tất cả thành bình địa, đêm kia du kích quân 
đã đột nhập vào xƣởng cƣa Trần Văn Lộc và đã bị 
máy bay truy kích, những tia đạn lửa nhƣ vòi rồng 
hút nƣớc đã biến từng chồng gỗ ván thành tro bụi, 
ngọn lửa đã lan ra những nhà chung quanh, cuốn 
theo chiều gió thổi  ngọn lửa đi qua hàng ngang và 
chạy xuống hàng dọc, căn nhà của Chiến giờ đây  
chỉ còn xót lại duy nhất nửa cái hàng rào gỗ đứng 
trơ vơ giữa trời, cái hàng rào đã chứng kiến nụ hôn 
đầu đời của ngƣời con trai 19, trao vội cho ngƣời 
con gái 16, và ngƣời con gái kia đón nhận nụ hôn 
thật bất ngờ thẹn thùng, cuống quýt nhƣ một kẻ 
phạm tội, ngúng ngẩy chạy trốn. Giữa đám tro tàn 
trên nền xi măng đen đủi, còn sót lại chiếc khóa lên 
dây đàn guitar, nằm cạnh vòng dây đồng cuốn gáy 
tập album hình ảnh, những tấm hình của tuổi thơ 
dấu yêu mà Chiến đã mở cho tôi xem, kể từng 

ngày, từng tháng đầy ắp những kỷ niệm tuổi thơ, 
nay tất cả đã biến thành mây khói cuốn về chốn xa 
xôi vô tận, tiếng đàn của niềm vui thời mới lớn vụn 
vỡ trộn lẫn cùng tro than tung bay trong gió, căn nhà 
" cái tủ " mới tuần trƣớc đây đã ấp ủ bảo vệ tình tôi 
dƣới ánh sáng dịu êm tình tứ, nơi tôi bắt đƣợc hạnh 
phúc nguyên sơ , nơi khởi sự cho một tình yêu đầu 
đời, giờ chỉ còn một mình tôi đứng đây gậm nhấm 
tiếc nuối, niềm hy vọng đang tan chẩy và thất vọng 
đang dâng cao. Không biết giờ này nàng đang nơi 
đâu ? có biết chuyện gì đã xẩy ra hay không ? Có 
biết tình tôi đã thực sự trao trọn về em rồi hay không 
? em có nhớ đến tôi không ? 
           
      Ngày cha mẹ nàng từ một làng nhỏ bé ngoài 
miền Trung năm 54 chạy về vùng cao nguyên 
hoang lạ này, cũng là ngày cha mẹ tôi cũng rời bỏ 
nơi chôn nhau cắt rốn tìm một vùng nắng ấm nơi 
đây, cũng cùng một lý tƣởng và ôm cùng một niềm 
đau xa xứ. Cha mẹ nàng cũng đã một thời bôn ba 
trong kháng chiến, mẹ nàng tên Kháng nên tình yêu 
quê hƣơng trao cho con tên Chiến, rồi đứa em trai 
kế đặt tên Thắng, bỏ đất thần kinh Huế chạy đến 
nơi cùng tận của rừng hoang núi thẳm Banmêthuột,  
cha mẹ nàng đã phải vất vả với đôi bàn tay trắng , 
chắt chiu tạo dựng nuôi sống đàn con khôn lớn 
bằng nồi ngô khoai, chén gạo, đổi công chia cán với 
dân tộc Thƣợng trong làng xa, bản vắng, bằng chiếc 
khăn manh áo, may vá, bán buôn đổi chác nơì rừng 
già , ráng dành dụm để tạo đƣợc căn nhà nơi phố 
thị cho con ăn học, mong sao sau này chúng đƣợc 
sánh vai cùng ngƣời, nay chỉ một đêm ngắn ngủi 
trôi qua, tất cả biến thành phù du, mồ hôi bỗng trở 
thành nƣớc mắt. Tại sao loài ngƣời không tử tế với 
nhau? đồng loại không biết thƣơng nhau ? Tại sao 
bầy ra chiến tranh làm chi ? bắn giết nhau làm gì ? , 
ngƣời dân đa phần nghèo khổ, ngày đêm cơ cực 
với miếng cơm manh áo, vật lộn với thiên tai lũ lụt, 
hỏa hoạn , bệnh tật đói nghèo, thế chƣa đủ sao ?  
họ mong ƣớc  đƣợc một ngày yên bình nhƣng  họ 
chỉ nhận thêm đƣợc sự sợ hãi , lo âu, tƣơng lai mù 
mịt, và thần chết chờ chực đêm ngày. Cái nhà nhƣ " 
cái tủ " không còn nữa, ngƣời tôi vừa chớm yêu có 
còn cơ hội ở đây nữa không? Rồi cũng đến ngày tôi 
sẽ phải ra đi, có còn cơ hội gặp lại nàng nữa không 
? Tôi thèm đƣợc ôm nàng trong tay giờ này, an uỉ 
nàng đôi câu, sớt chia cùng nàng nỗi đau cùng khổ. 
Ôi, lời yêu chƣa kịp tỏ, mà  tình dƣờng nhƣ bị chia 
cắt ? lòng tôi thật bi quan vẩn vơ, đứng sững sờ, 
chán chƣờng bên song hàng rào chơ vơ, cháy nám.  
          Nơi hố rác chồng chất dơ bẩn bên kia đƣờng, 
có xác ngƣời cháy đen, nằm ƣỡn bụng tay chân co 
quắp nhƣ con ễnh ƣơng, lặng câm không còn biết 
kêu than, không còn yêu thƣơng tiếc nuối, nhƣng 
khuôn mặt còn hiện rõ nét phẫn nộ, bất mãn ... 
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GIÁO SƯ KIM YẾN TỬ 

Lời tòa soạn : Sự may rủi ở đây không thể làm đảo 
lộn số mạng. Có nghĩa là không phải cứ ngày hên, 
bạn mua số là trúng hoặc cầu công danh là phải 
được. Bởi thế, bạn chỉ nên nghĩ rằng, ngày hên sẽ 
cho bạn 1 tỉ lệ khá hơn bình thường để chơi số hoặc 
để cầu tài, cầu công danh, nghĩa là bạn có thể dễ 
trúng hơn, thế thôi. 
 
Những ngày hên xui 
Biết trƣớc điều họa phúc phải là 1 nhà lý số uyên 
tâm. Nhƣng muốn biết trƣớc ngày hên xui, thiết 
tƣởng không khó. Quý vị có thể mua 1 cuốn lịch Tàu 
hay lịch Tam Tông Miếu, lịch Phật Bửu Tự….để tra 
cứu ngày tốt xấu. Trong những cuốn lịch nói trên 
đều có ghi những lời khuyên nhƣ nên làm gì, cữ 
điều gì, hoặc ngày nào khắc kỵ tuổi nào. Ngoài ra 
còn có những ngày xấu nhƣ ngày sát chủ, thọ tử, 
tam nƣơng, nguyệt kỵ….Những lời dẫn trên nhiều 
cuốn lịch theo khoa lý số Á Đông tuy hữu ích nhƣng 
không đầy đủ. Vì thế cho nên quý vị thấy nhiều khi 
trúng phóc nhƣng trái lại cũng có những trƣờng hợp 
mâu thuẫn 1 cách khó hiểu 
 
Một cách thử thời vận 
Trong những năm 1970-1973, cộng tác với các tuần 
báo Số mệnh, Định mệnh và phụ trách trang Khoa 
Học Huyền Bí (KHHB) của Nhật báo Tranh Thủ, tôi 
cũng đã cung cấp cho hàng trăm độc giả tập Lịch 
Thời Vận lập riêng của mỗi ngƣời, căn cứ theo ngày 
tháng năm sinh. Nhờ có cuốn Lịch Thời Vận nói trên 
mà quý vị độc giả và than chủ của tôi đã biết trƣớc 
đƣợc ngày nào hên : nên làm gì? Công danh, tình 
duyên tài lộc ra sao? Và ngày nào xui : nên tránh 
những điều gì? 
 
Xuyên qua những bức thƣ của độc giả gởi cho tôi, 
tôi hân hoan ghi nhận giá trị hữu ích của tập Lịch 
Thời Vận. 1 số độc giả có nhã ý tin cho tôi biết là đã 
gặp may mắn nhờ mua vé số kiến thiết mà ngày mở 
số trùng hợp vào ngày hên của họ. 
 
Không giữ bí quyết riêng 
Phƣơng pháp lịch Thời Vận là công trình nghiên 
cứu của Giáo sƣ Bach, chiêm tinh gia quốc tịch 
Pháp, truyền thụ cho tôi. Đáp lại mối cảm tình nồng 
hậu của Giai phẩm KHHB, tôi đem cống hiến quý vị 
độc  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
giả phƣơng pháp lập Lịch Thời Vận căn cứ theo 
ngày tháng sinh. Tôi biết tại xứ mình có một số 
ngƣời tự nhận là chiêm tinh gia thƣờng dấu 1 vài bí  
quyết về Lý số để làm gia bảo hoặc dùng làm 
phƣơng tiện mƣu sinh. Tôi đem phổ biến tập tài liệu 
chiêm tinh này không những nhằm đánh dấu sự 
cộng tác với KHHB mà cũng là thể theo ý muốn của 
tôn sƣ 

   
Phƣơng pháp tự lập lấy một tập lịch thời vận 
Trƣớc hết bạn cần chuẩn bị sẵn 1 số dụng cụ cần 
thiết: 
- 1 cuốn lịch bỏ túi (năm 2013) 
- 1 cây viết đỏ 
- 1 câu viết xanh 
- 1 cây viết vang 
Sau đó tuần tự làm nhƣ sau: 
1/ Dùng cây viết màu vàng khoanh tròn ngày sinh 
(thuộc tháng sinh) và ghi con số 1 ở bên cạnh màu 
vàng. 12 ngày kế tiếp khoanh tròn bằng màu vàng 
và 7 ngày trƣớc ngày sinh cũng khoanh tròn bằng 
màu vang 
Ví dụ: bạn sinh ngày 10/2/1936 DL. Việc đầu tiên là 
tìm tháng 2, khoanh tròn (màu vàng) con số 10 và 
ghi con số 1 ở bên cạnh. Tiếp theo là khoanh tròn 
12 ngày kế tiếp từ 11 cho tới 22 cũng bằng màu 
vàng. Xong lại khoanh tròn màu vàng 7 ngày trƣớc 
ngày 10 - từ ngày 9 trở ngƣợc lên ngày 3 
 
2/ Đếm 30 ngày theo chiều thuận, kể từ ngày kế tiếp 
ngày sinh. Ngƣng lại ở ngày thứ 30 sau ngày sinh, 
lấy cây viết màu đỏ khoanh vòng tròn ngay đó và 
ghi con số 2 ở bên cạnh. Bạn khoanh tròn bằng 
màu đỏ 7 ngày trƣớc luôn cả 7 ngày sau cái ngày 
có ghi con số 2 ở bên cạnh nói trên. 
Ví dụ : theo VD trên - Nghĩa là bạn sẽ khoanh tròn 
bằngmàu đỏ ngày 12/3 DL rồi ghi bên cạnh con số 2 
màu đỏ. Xong rồi bạn đi theo chiều nghịch, khoanh 
tròn bằng màu đỏ từ ngày 11/3 DL đến ngày 5/3 DL, 
và đi theo chiều thuận, khoanh tròn bằng màu đỏ từ 
ngày 13/3 DL đến 19/3 DL 
 
3/ Lại đếm 30 theo chiều chuận kể từ ngày kế tiếp 
ngày có ghi con số 2 bên cạnh. Bạn ngƣng lại ở 
ngày thứ 30 rồi khoanh tròn bằng màu đỏ và nhớ 
ghi con số 3 ở bên cạnh cũng bằng màu đỏ. 7 ngày 
trƣớc cái ngày có ghi con số 3 bên cạnh và 7 ngày 

Khoa Học Huyền Bí 

BIẾT RÕ NGÀY HÊN XUI  

ĐỂ TÌM MAY – TRÁNH RỦI 

 

http://thienviet.files.wordpress.com/2010/07/h-dphuong.jpg
http://www.ymoi.com/2009/03/giai-doan-van-menh-bang-than-so-hoc-numerology/
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kế tiếp các ngày đó (ngày có ghi con số 3 ở bên 
cạnh bạn đều khoanh tròn bằng màu đỏ) 
 
4/ Bạn đếm 30 theo chiều thuận kể từ ngày kế tiếp 
cái ngày có ghi con số 3 ở bên cạnh. Ngƣng lại ở 
ngày thứ 30 và khoanh tròn cái ngày đó bằng cây 
viết màu xanh rồi ghi con số 4 ở bên cạnh cũng 
bằng màu xanh. 7 ngày trƣớc và 7 ngày sau cái 
ngày có ghi con số 4 bên cạnhccuunũng đều 
khoanh tròn bằng màu xanh 
 
5/ Bạn đếm 30 theo chiều thuận, kể từ ngày kế tiếp 
cái ngày có ghi con số 4 ở bên cạnh. Ngƣng lại ở 
ngày thứ 30 rồi khoanh tròn bằng màu đỏ và ghi con 
số 5 ở bên cạnh cũng bằng màu đỏ. Khoanh tròn 
bằng màu đỏ 7 ngày trƣớc và 7 ngày sau cái ngày 
có ghi con số 5 bên cạnh 
 
6/ Đếm 30 theo chiều thuận kể từ ngày kế tiếp cái 
ngày có ghi con số 5 bên cạnh. Ngƣng lại ở ngày 
thứ 30 và khoanh tròn bằng màu xanh và ghi ở bên 
cạnh con số 6 cũng bằng màu xanh. Khoanh tròn 
bằng màu xanh 7 ngày trƣớc và 7 ngày sau cái 
ngày có ghi con số 6 
 
7/ Đếm 30 theo chiều thuận kể từ ngày kế tiếo ngày 
có ghi con số 6. Ngƣng lại ở ngày thứ 30 và khoanh 
tròn bằng màu xanh, ghi bên cạnh con số 7. Khoanh 
tròn màu xanh 7 ngày trƣớc và sau cái ngày có ghi 
con số 7 
 
8/ Đếm 30 theo chiều thuận kể từ ngày kế tiếp cái 
ngày có ghi số 7. Ngƣng lại ở ngày thứ 30 và 
khoanh tròn bằng màu xanh, ghi con số 8 bên cạnh. 
Khoanh tròn màu xanh 7 ngày trƣớc và sau cái 
ngày cógghhii con số 8 
 
9/ Đếm 30 theo chiều thuận kể từ ngày kế tiếp ngày 
có ghi số 8. Ngƣng lại ở ngày thứ 30 và khoanh tròn 
bằng màu đỏ, ghi con số 9 cũng màu đỏ. Khoanh 
tròn bằng màu đỏ 7 ngày trƣớc và sau cái ngày có 
ghi số 9 
 
10/ Đếm 30 theo chiều thuận kể từ ngày kế tiếp 
ngày có ghi số 9. Ngƣng lại ở ngày thứ 30 và 
khoanh tròn bằng màu xanh, ghi con số 10 cũng 
màu xanh. Khoanh tròn bằng màu xanh 7 ngày 
trƣớc và sau cái ngày có ghi số 10 
 
11/ Đếm 30 theo chiều thuận kể từ ngày kế tiếp 
ngày có ghi số 10. Ngƣng lại ở ngày thứ 30 và 
khoanh tròn bằng màu đỏ, ghi con số 11 cũng màu 
đỏ. Khoanh tròn bằng màu đỏ 7 ngày trƣớc và sau 
cái ngày có ghi số 11 
 
12/ Đếm 30 theo chiều thuận kể từ ngày kế tiếp 
ngày có ghi số 11. Ngƣng lại ở ngày thứ 30 và 
khoanh tròn bằng màu đỏ, ghi con số 12 cũng màu 
đỏ. Khoanh tròn bằng màu đỏ 7 ngày trƣớc và sau 
cái ngày có ghi số 12 

Nhƣ vậy là bạn đã lập xong tập Lịch Thời Vận (năm 
1975) 
Ví dụ bạn sinh ngày 10/2 DL thì chu kỳ 1 của bạn ở 
vào tháng 2 DL năm 1975 mà chu kỳ thứ 12 sẽ ở 
vào tháng 1 DL năm 1976. Các bạn sinh vào tháng 
3.DL thì chu kỳ 1 vào tháng 3, chu kỳ thứ 12 vào 
tháng 2.DL năm 1976. Chỉ có những ngƣời sinh vào 
thƣợng tuần tháng 1.DL thì tất cả 12 chu kỳ thời vận 
mới nằm trong niên lịch 1975. Qua năm 1976, nếu 
bạn muốn có 1 tập Lịch Thời Vận cho năm thì cứ 
theo phƣơng pháp trên mà làm 
Nhìn vào tập Lịch Thời Vận đã lập xong, các bạn sẽ 
nhận thấy giữa mỗi chu kỳ tô màu (các khoanh màu 
vàng, đỏ, xanh) có 1 khoảng trắng gồm khoảng 15 
ngày không khoanh tròn bằng màu, đó là chu kỳ 
trung lập, nghĩa là các ngày bình thƣờng không có 
gì đặc biệt. Các chu kỳ hên đều khoanh màu đỏ. Có 
6 chu kỳ hên khoanh tròn đỏ, là các chu kỳ số 
2,3,5,9,11,12. Các chu kỳ khoanh tròn màu xanh 
không mấy tốt, gồm 5 chu kỳ mang số 4,6,7,8,10. 
Giữa mỗi chu kỳ có mang 1 con số (bên cạnh các 
ngày có khoanh tròn màu đỏ hay xanh) đó là cao 
điểm hên nhất của chu kỳ tô màu đỏ (2,3,5,9,11,12) 
hoặc cao điểm xui nhất của các chu kỳ tô màu xanh 
(4,6,7,8,10). Còn chu kỳ tô màu vàng (chu kỳ mang 
số 1) bình thƣờng 
 
Ý nghĩa của mỗi chu kỳ 
Coi tập Lịch Thời Vận, bạn có thể biết trƣớc những 
ngày hên để cầu tài lộc, công danh, tình duyên...và 
những ngày xấu để đề phòng tai nạn rủi ro hay thất 
bại trong công việc 
 
- CHU KỲ 1 (các khoanh tròn màu vàng) 
Thời kỳ này tƣơng hợp với ngày sinh. Phần đông 
chiêm tinh gia gọi là chu kỳ xây dựng và tái thiết 
Nhờ ảnh hƣởng tốt của Thái Dƣơng, ngày sinh của 
quý vị là trung tâm của 1 thời kỳ sung sƣớng. Quý vị 
có thể nhân dịp này tìm cách để thăng tiến nghề 
nghiệp và tiến hành mọi việc để làm nảy nở nhân 
cách của mình. Những công việc ứ đọng lại sẽ có 
cơ hội giải quyết tốt đẹp và sẽ đƣợc phát đạt. Đây là 
thời kỳ quý vị nên chứng tỏ sáng kiến của mình 
Tuy vậy thời kỳ này quý vị không nên có những 
quyết định quan trọng lớn lao, quý vị có thể sai lầm 
và thất vọng 
 
- CHU KỲ 2 (các khoanh tròn màu đỏ) 
Đó là thời kỳ tƣơng đối tốt cho công việc liên quan 
đến tiền bạc, lợi tức thu vào hoặc các món phải chi 
tiêu, nói 1 cách khác có tài lộc vào. Nhờ ảnh hƣởng 
khá tốt đẹp trong thời kỳ này, nếu quý vị là những 
ngƣời có đầu óc kinh doanh, làm "áp phe" lớn, quý 
vị cứ mạnh dạn thử thời vận, chắc chắn sẽ đƣợc 
phát đạt. Nếu quý vị đang ở trong giai đoạn khó 
khăn về tiền bạc thì thời kỳ này yên ổn, dễ chịu, quý 
vị nên lợi dụng thời cơ để cải tiến hoàn cảnh. Nói 
tóm lại, trong thời kỳ này tài lộc vƣợng 
 
- CHU KỲ 3 (các ngày khoanh tròn màu đỏ) 
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Nếu công việc làm ăn bị trì trệ chƣa tiến hành đƣợc 
nhƣ ý thì quý vị nên lấy lại thời giờ bị lãng phí trƣớc 
đây. Các triển vọng về gia đạo rất tốt, có nhiều hy 
vọng tốt đẹp cho gia đình. Tinh thần của quý vị trong 
thời kỳ này rất sáng suốt, rất thuận lợi cho quý vị 
làm ngề dạy học hay sinh viên. Quý vị sẽ có nhiều 
nguồn cảm hứng mới và phong phú. Tuy nhiên, quý 
vị cũng nên thận trọng về khuynh hƣớng đả kích kẻ 
khác, bởi vì quá tự tin. Quý vị nên hƣớng nghị lực 
vào nhữngcông tác xây dựng. Thời kỳ này rất thuận 
lợi cho việc xuất ngoại, du lịch hay di chuyển để giải 
quyết việc làm ăn. Nói tóm lại cung Thiên Di rất tốt 
 
- CHU KỲ 4 (các khoanh tròn màu xanh) 
Quý vị không nên lãng quên bổn phận trong gia đạo. 
Không nên lơ là với ngƣời bạn trăm năm và con cái 
mình. Trái lại, quý vị nên chăm sóc gia đình hơn, 
đồng thời nên lƣu tâm đến việc cải thiện đời sống 
vật chất cho căn nhà ở đƣợc tiện nghi và ấm cúng 
hơn. Thời kỳ này không mấy thuận lợi cho những nỗ 
lực hƣớng về bên ngoài xã hội, ví dụ nhƣ muốn 
thăng tiến nghề nghiệp, thăng chức...Còn gặp trở 
ngại, trục trắc. Thời kỳ này không phải lúc quý vị 
dấn thân vào các việc mua sắm quan trong 
 
- CHU KỲ 5 (khoanh tròn màu đỏ) 
Đây là 1 trong các chu kỳ tốt nhất. Quý vị nên vui 
hƣơng hạnh phúc của đời sống lên hƣơng. Quý vị 
hãy hoạt động hăng hái, đƣa ra những sáng kiến, 
mở rộng tầm ngoại giao. Về sức khoẻ cũng nhƣ tinh 
thần, quý vị rất sung mãn. Nếu có dịp nghỉ ngơi, quý 
vị nên đi đổi gió hƣởng thụ. Trong thời kỳ này quý vị 
sẽ gặp hên trong mọi lĩnh vực về công ăn việc làm. 
Đây là vận hội rất tốt cho quý vị, chớ bỏ lỡ cầu công 
danh, tài lộc. Chắc chắn mƣu vọng việc gì cũng sẽ 
dễ thành công mỹ mãn. Tình cảm rất vƣợng trong 
gia đạo cũng nhƣ ngoài xã hội. Đây là lúc rất thuận 
lợi để quý vị kết giao với ngƣời quyền quý, bỏ tiền 
ra kinh doanh mua cổ phần, tậu nhà cửa, ruộng 
vƣờn. và nếu quý vị có máu đỏ đen thì cũng là dịp 
đại phát tài, nên mua số để thử thời vận 
 
- CHU KỲ 6 (khoanh tròn màu xanh) 
Thời kỳ này công việc làm ăn xuống dốc, đề phòng 
bệnh hoạn. Quý vị cảm thấy nản chí, ngã lòng. 
Nhƣng quý vị không nên vội thất vọng, trái lại phải 
kiên trì, nhẫn nại chịu đựng mọi thứ thách 
 
- CHU KỲ 7 (khoanh tròn màu xanh) 
Thời kỳ này nguy hiểm nhất. Ảnh hƣởng của Thái 
Dƣơng rất xấu. Quý vị sẽ gặp rất nhiều trở ngại 
trong công việc làm ăn buôn bán hay công danh sự 
nghiệp. Tiền bạc và tình cảm đều không thuận ý. 
Tuy vậy trong thời kỳ này quý vị lại có những ý 
muốn "kỳ cục", có nhu cầu muốn "giải thoát" khỏi 
những phiền muộn của cuộc đời, nhƣ muốn phiêu 
lƣu, mạo hiểm, tìm cảm giác mạnh. Chúng tôi 
khuyên quý vị nên khôn ngoan để khỏi bị thất vọng. 
Thời kỳ này nên cầu an và chờ thời. Trong gia đạo 
có bầu không khí ngột ngạt, quý vị nên giữ hoà khí 

cho vui cửa vui nhà thì hơn. Thời kỳ này làm ăn 
buôn bán có thể bị thua lỗ, cầu công danh không 
thành, mƣu sự gặp kỳ đà cản mũi. Chúng tôi khuyên 
quý vị nên dè dặt, thận trọng, không nên phiêu lƣu 
mạo hiểm, chẳng những vô ích mà còn bất lợi nữa 
 
- CHU KỲ 8 (khoanh tròn màu xanh) 
Mặc dù đem so sánh với chu kỳ 7, thời kỳ này có 
phần kém xúc động hơn, nhƣng cũng chƣa phải 
thời kỳ hoàn thành tốt. Quý vị còn thấy nhiều khó 
khăn về tiền bạc kể cả một vài sự thất vọng do kẻ 
đệ tam gây ra. Nên buộc chặt túi tiền để tránh thua 
lỗ và cũng chẳng nên chi tiêu nhiều trong thời kỳ 
này. Quý vị có thể bị tổn thƣơng, đau yếu, bệnh, 
cần phải đề phòng trong mọi lĩnh vực. Nếu quý vị 
cảm thấy mệt mỏi hay chán nản thì nên đi dƣỡng 
tinh thần giải trí chút ít, đừng nghĩ ngợi lo âu làm gì 
cho hao tốn tinh thần. Thế nào cũng sắp qua cơn bĩ 
cực đến hồi thái lai 
 
- CHU KỲ 9 (các khoanh màu đỏ) 
Thời kỳ tốt nhất vận niên. Quý vị đừng ngần ngại lợi 
dụng ảnh hƣởng tốt đẹp của nó trong mọi lĩnh vực 
hoạt động. Tinh thần của quý vị đặc biệt tinh tế, 
khôn ngoan nên làm việc sáng suốt, nhẹ nhõm. Về 
bình diện nghề nghiệp, thời kỳ này quý vị gặp rất 
nhiều may mắn. Công danh sự nghiệp tiến triển 
thuận ý. Làm ăn buôn bán phát tài. Thời kỳ này xuất 
ngoại hay đi du lịch rất thuận lợi. Tình cảm vƣợng. 
Các bạn độc thân tình duyên hứa hẹn tốt đẹp, vui vè 
 
- CHU KỲ 10 (khoanh tròn màu xanh) 
Nên dè dặt khôn ngoan vì sẽ gặp nhiều sự khó khăn 
trở ngại trong công việc, tiền bạc cũng nhƣ tình 
duyên. Quý vị sẽ không thiếu nghị lực để muốn vƣợt 
qua mọi trở ngại nhƣng rất tiếc chỉ là công dã tràng 
se cát mà thôi. mỗi khi muốn tiến lên 1 bƣớc thì 
hoàn cảnh đẩy lùi 2 bƣớc. Công danh sự nghiệp 
trục trắc. Quý vị sẽ thất vọng hoàn toàn nếu mƣu 
cầu sự thăng tiến lúc này. Gia đạo gặp nhiều 
chuyện bực mình. Tình cảm không đƣợc thuận ý. 
Tình duyên gặp trở ngại. Nên kiên nhẫn và giữ bình 
tĩnh tâm hồn 
 
- CHU KỲ 11 (khoanh tròn màu đỏ) 
Công danh sự nghiệp có nhiều triển vọng tốt đẹp. 
Công việc làm ăn buôn bán gặp nhiều may mắn. Sự 
giao thiệp rộng rãi đem lại kết quả nhƣ ý muốn. Thời 
kỳ này quý vị nên kết giao với những bạn mới, sẽ có 
lợi ích cho công việc làm ăn của quý vị rất nhiều 
 
- CHU KỲ 12 (khoanh tròn màu đỏ) 
Thời kỳ này cũng khá tốt, quý vị có ý muốn thực 
hiện nhiều dự định mới mẻ. Tinh thần của quý vị lúc 
này sung mãn, sáng suốt nên giải quyết việc gì cũng 
mau mắn và quyết định hợp lý. Những dự định 
tƣơng lai mà quý vị ấp ủ trong tâm hồn lúc này sẽ 
giúp cho quý vị chuẩn bị đƣợc một vận hội mới, xây 
nền móng cho hạnh phúc của bản thân và gia đình.  
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Phong Tục Tết và các hình 
ảnh quê hƣơng 
 
Tiểu Đệ 
 
 
Xuân Cảm 
Xuân khứ bách hoa lạc, 
Xuân đáo bách hoa khai. 
Sự trực nhãn tiền quá, 
Lão tòng đầu thượng lai. 
Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, 
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai. 
 
Mãn Giác Thiền Sư  
 
Cảm Xuân 
Xuân đi trăm hoa rụng, 
Xuân tới trăm hoa cười. 
Trước mắt việc mãi. 
Trên đầu già đến rồi. 
Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết, 
Đêm qua sân trước một cành mai. 
 
Ngô Tất Tố dịch  
 

       
 
Tôi nhớ phần đông gia đình Việt Nam đều sống 
bằng nghề nông, nhứt là ở miền Tây Nam Phần Việt 
Nam, cho nên sau vụ lúa chánh xong vào khoảng 
giữa tháng 11 âm lịch hoặc trễ lắm là rằm tháng 
chạp, kế đến lo trồng hoa màu phụ nhƣ : Khoai, 
bắp, đậu.v.v. cho nên trong dân gian có câu :  
                   
 Tháng chạp là tháng trồng khoai, 
 Tháng giêng trồng đậu, 
 Tháng hai trồng cà,  
 Tháng ba cày vỡ ruộng ra, 
 Tháng tƣ làm mạ, mƣa sa đầy đồng...  
  Quang cänh dê lúa cûa nhà nông         
                 
    Quả đúng vậy, quý bà con nhà nông chúng ta 
ngày xƣa, làm việc tùy theo từng mùa, từng tiết, cho 
nên thƣờng phân chia một năm có bốn mùa rất giản 
dị chia đều nhau, mỗi mùa có 3 tháng tính theo âm 
lịch nhƣ sau :  
 
- Mùa Xuân bắt đầu mùng một Tết tháng giêng cho 
đến cuối tháng ba. 

- Mùa Hạ từ đầu tháng tƣ cho đến cuối tháng sáu. 
- Mùa Thu từ đầu tháng bảy cho đến cuối tháng 
chín. 
- Mùa Đông từ đầu tháng mƣời cho đến cuối tháng 
chạp. 
 
Trong khi đó, đất nƣớc chúng ta thời tiết ở miền 
Nam không rõ ràng nhƣ miền Bắc, mặc dù vậy, 
cũng tính từng mùa theo năm dƣơng lịch nhƣ sau : 
- Mùa Xuân bắt đầu lập Xuân là ngày 5 tháng 2 đến 
ngày 6 tháng 5, giữa mùa Xuân có ngày 21 tháng 3 
thì đêm và ngày bằng nhau. Đó là ngày Xuân phân. 
- Mùa Hạ bắt đầu lập lập Hạ là ngày 6 tháng 5  đến 
ngày 8 tháng 8, giữa mùa Hạ có ngày 22 tháng 6 là 
ngày dài nhứt trong năm. Đó là ngày Hạ Chí. 
- Mùa Thu băt đầu lập Thu là ngày 8 tháng 8 đến  
ngày 8 tháng 11, giữa mùa Thu có ngày 23 tháng 9 
thì đêm và ngày bằng nhau. Đó là ngày Thu Phân. 
 
Trở lại, Phong Tục Lễ Tết Nguyên Đán, chúng ta 
biết chữ Tết là do chữ Tiết mà ra, tức thời tiết, còn 
Nguyên Đán tức là bắt đầu năm mới. Hằng năm, cứ 
4 mùa luân chuyển trong năm, hết Xuân đến Hạ rồi 
Thu và sang Đông, cho nên cứ hết mùa Đông thì 
bắt đầu đón mùa Xuân năm mới và có một con vật 
trong Thập Nhị Địa cầm tinh khác nối tiếp, ví nhƣ 
năm Tân Mão chấm dứt, thì năm Nhâm Thìn bắt 
đầu 24 giờ đêm giao thừa chû nh¿t, 22-01-2012 
rạng ngày mùng một Tết, nhằm thứ hai, 23-01-2012, 
để cầm tinh đến 24 giờ đêm thứ bảy, 09-02-2013 
chấm dứt, thì đến năm Quý Tỵ đƣợc bàn giao. 
 
Khi nói đến Tết, thƣờng quý bà con đồng hƣơng 
mình lo từ sau vụ lúa mùa, tức khoảng  giữa tháng 
chạp, bắt đầu lo xay lúa, xay nếp để chuẩn bị tráng 
bánh, bánh  tráng thì tráng ban ngày, nào bánh 
tráng trắng hay ngọt có rắc mè để nƣớng hay ăn 
sống, bánh tráng mỏng để gói chả giò, làm bánh 
cuốn...bánh tráng làm bằng bột gạo, thông thƣờng 
vào khoảng mùng mƣời, mƣời một tháng chạp thì 
bắt đầu làm. Còn ban đêm, thì quết bánh phồng liên 
hồi, tạo âm thanh vui nhộn, vì nhà này làm dần công 
nhà kia, bánh phồng làm bằng nếp. 
                    
 Ngoài ra, các bà nội trợ cũng bắt đầu chọn ngày để 
làm dƣa cải, dƣa kiệu, cà rốt, củ cải...để cho kịp 
chua ăn Tết, cũng nhƣ còn phải mua sắm quần áo 
mới cho cả nhà từ mấy tháng trƣớc. Nhà nào có 
trồng những cây mai trƣớc nhà, cũng chuẩn bị lặt lá 
mai từ hôm rằm tháng chạp, để nó nở đúng vào dịp 
Tết.                                                                            
 
Chiều 23 tháng chạp âm lịch hằng năm, mỗi nhà 
thƣờng tổ chức lễ tiễn đƣa 2 ông và 1 bà  Táo về 
chầu trời, để tấu trình mọi việc dƣới trần gian cũng 
nhƣ việc trong nhà, 3 vị thần Táo này ở chung nhau 
một nhà, nên trong dân gian có câu : 
 
Thế gian một vợ một chồng, 
Không nhƣ nhà Táo hai ông một bà. 
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Khoảng các ngày 24, 25, 26 Tết, thƣờng các đàn 
ông con trai làm việc lu bù, nào sơn phết nhà cửa, 
hàng rào, cửa ngõ, đánh bóng những bộ lƣ hƣơng 
bằng đồng, dọn dẹp trang hoàng tủ thờ... Tất cả 
phải làm thật mới để đón mừng Xuân Tết đến, nhà 
nào có đất ruộng, thì lo tát đìa bắt cá ăn Tết. Riêng 
các đàn bà, con gái thì trổ tài làm bánh mứt đủ loại 
nhƣ : Bánh chƣng, bánh tét, bánh ít, bánh kẹp, báng 
gan, bánh bông lan, bánh in... Mứt thì cũng có đủ 
loại mứt nhƣ : Khóm, hạt Sen, Me, Mãng cầu... thật 
đủ màu đẹp mắt. Đặc biệt các ông bà cụ già thƣờng 
đi rảo chợ bông để mua nào là : Vạn Thọ, Mai, Cúc, 
Thƣợc Dƣợc, Huệ, một vài chậu Thủy Tiên, cành 
Đào... để đem về tỉa, gọt xén để trồng cho kịp nở 
hoa đúng vào mùng một Tết. Ngoài ra, còn đến mấy 
chỗ ông thầy đồ, để chọn lựa mua những đôi liễn 
nào ƣng ý đem về dán trƣớc nhà hoặc hai bên bàn 
thờ hay bàn thông thiên trƣớc sân nhà hoặc là nơi 
đền miếu cũng đƣợc trang hoàng một cách trang 
trọng, bởi các câu liễn.  
 
Sau khi chuẩn bị xong trong nhà, đã có đầy đủ các 
thứ trái cây nhƣ : Dƣa Hấu, Vú Sữa, Mẵng Cầu, Đu 
Đủ, Dừa Xiêm, Xoài, Cam, Quýt, Bƣởi, Khóm, 
Chùm Sung...thì các bà nội trợ bắt đầu chuẩn bị gói 
bánh Chƣng, bánh Tét, bánh Ít...  

 
    

 

 

 

 

 

 

 

Theo phong tục Tết, nhà nào không có nồi thịt kho 
với : trứng Vịt, cá Lóc và nƣớc Dừa tƣơi, kế đến 
bánh Chƣng, bánh Tét, bánh Ít, cây Nêu trƣớc nhà 
(ngõ), các đôi Liễn viết bằng mực tàu trên giấy đỏ 
(hồng điều), mấy phong Pháo để chuẩn bị đốt đón 
giao thừa và chờ Lân đến múa trƣớc nhà, thì xem 
nhƣ nhà đó không có ăn Tết, cho nên việc gói bánh 
Chƣng, bánh Tét, bánh Ít là món ăn chánh cổ truyền 
phong tục Việt nam, các loại bánh này đƣợc gói  
bằng lá Vông cho bánh Chƣng và bằng lá Chuối  
Hột cho bánh Tét hay bánh Ít.  

Sau khi lo đầy đủ vật liệu để gói bánh, thƣờng thì 
trong gia-đình  hay thân-tộc tựu-hợp nhau để gói 
bánh. Còn bánh Chƣng thì vật liệu để thực-hiện 
giống nhƣ bánh Tét và bánh Ít., nhƣng hình dång 
bánh Chƣng hình vuông, khác với bánh Tét và bánh 
Ít. 

Việc chuẩn bị mừng Xuân đón Tết hằng năm mọi 
nhà,không những lo dọn dẹp,sơn phết trong nhà 
ngoài cửa,mà còn phải lo làm cỗ và sơn phết mồ 
mả ông bà tổ tiên cho thiệt đẹp (Trong dịp Tết cúng 

kiến và rƣớc ông bà về cùng ăn Tết.Bởi ngƣời xƣa 
quan niệm : Sự tử nhƣ sự sanh, sự vong nhƣ sự 
tồn (thờ ngƣời lúc chết cũng nhƣ lúc còn sống)  

 
Về lễ rƣớc ông bà, cúng thần đất đai, thì tùy theo 
nơi rƣớc ông bà sớm là chiều ngày 28 thay vì chiều 
ngày 30 Tết, phần đông những gia đình theo đạo 
Phật Giáo Hòa Hảo ở vùng đồng bằng châu thổ 
sông Hậu Giang nhƣ : Ômôn, Cao My, Ba Rích... 
(Cần Thơ) Thốt Nốt (Long Xuyên), Hòa Hảo (Châu 
Đốc), Cái Vồn (Vĩnh Long)... thƣờng làm lễ rƣớc 
ông bà chiều 27 hay 28 Tết (tùy theo tháng thiếu 
hay đủ)  và đến mùng 1 Tết cúng chay và đến mùng 
2 cúng mặn lại. Bữa cơm cúng rƣớc ông bà là một 
trong những bữa cơm cuối năm ăn ngon nhứt của 
mọi gia đình sau những ngày chuẩn bị Tết mệt 
nhọc. Trên bàn thờ ông bà, đƣợc đặt chánh giữa 
nhà, thông thƣờng có bộ lƣ hƣơng bằng đồng đƣợc 
lau chùi sáng choang, hai bên có chân đèn để cắm 
cặp đèn cầy số 1 màu đỏ, một cặp dƣa hấu hạng 
nhứt và kèm theo đủ loại trái cây, bánh mứt, hoa 
quả nhƣ : Mãng Cầu, Chùm Sung, Dừa tƣơi, Đu Đủ, 
trái Xoài... nếu thiếu một trong mâm ngũ quả, thì có 
thể thay thế bằng trái Thơm (Khóm) hay một nải 
Chuối Cau. Nhƣng ít khi nào tìm không đủ ngũ quả 
này tƣơng trƣng : Cầu Sung Vừa (Dừa) Đủ Xài 
(Xoài).  
Ngoài ra, một bàn thờ cũng đƣợc thiết lập lộ thiên 
đặt cạnh bàn thông thiên và cây tre làm cây nêu 
dựng sẵn trƣớc cửa nhà, trên  bàn  thờ  này  cũng  
chuẩn  bị nhang đèn hoa quả, mặt quay về hƣớng 
chánh Nam để đón giao thừa.  
 
Riêng bàn thông thiên thƣờng đặt chính giữa trƣớc 
sân nhà, nếu ai có dịp đến miền Tây Nam phần Việt 
Nam sẽ thấy, cái bàn thờ lộ thiên này thành lập trên 
trụ cột cao, ngay vừa tầm mắt, thƣờng có đặt bình 
bông, chung nƣớc, lọ cắm nhang và chân đèn cầy 
để hằng ngày cúng kiến tất cả các vị Phật, Pháp, 
Tăng ở cõi mƣời phƣơng thế giới và tất cả chƣ vị 
hiện đang hảnh sự tại cõi ta bà và tây phƣơng nữa, 
cho nên chữ thông thiên mọi ngƣời sẽ nghĩ ngay là 
thấu trời. Bởi vì, những gia đình có bàn thông thiên, 
thƣờng theo đạo Phật Giáo Hoà Hảo hay đạo thờ 
ông bà, hằng ngày sáng chiều sau khi đốt nhang 
niệm Phật trên bàn thờ Phật hay ông bà tổ tiên 
trong nhà xong, thì mới quay mặt để đi thẳng đến 
bàn thông thiên để khấn. 
 
Sau khi làm lễ đón rƣớc ông bà và ăn uống xong, 
các trẻ con thƣờng đi xem múa Lân hoặc đi từng 
đoàn từ nhà này qua nhà khác vui chơi và khoe 
quần áo mới, để chờ giờ đón giao thừa. Còn ngƣời 
lớn, nhứt là quý bà nội trợ, phải lo nấu nồi chè, nồi 
nƣớc, hoa quả, cắt bánh Chƣng, bánh Tét... để 
chuẩn bị đón giao thừa đúng 12 giờ đêm. Thật lạ 
lùng thay ! Tất cả cảnh vật trở nên nghiêm trang, rất 
là thiêng liêng, nhà nhà đều cúng lễ gia tiên giao 
thừa, treo bùa nêu lên đọt cây tre, rồi đốt pháo. 
Tiếng pháo đì đùng vang rền khắp mọi nơi, có 
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ngƣời đốt  cả  phong hoặc lẻ tẻ trƣớc nhà hay kế 
cận bàn thông thiên hoặc xung quanh nhà để đuổi 
trừ những cái xui xẻo năm cũ và đón mừng năm 
mới, với ƣớc mơ hy vọng bƣớc sang năm mới sẽ 
làm ăn phát đạt hơn, may mắn hơn và nhiều tốt đẹp 
hơn năm cũ. Sau khi nhang tàn, thì hạ mâm cỗ 
xuống để cả nhà cùng quây quần ăn chè, bánh mứt, 
hoa quả... cùng mừng bƣớc sang năm mới. Có 
nhiều ngƣời hay gia đình, sau khi cúng giao thừa 
xong vì tin tƣởng vào số tuổi để chọn giờ xuất hành 
đầu năm cho hạp và làm ăn phát tài năm mới, rồi 
còn chọn hƣớng đi nơi nào trƣớc, để cúng chùa, 
cúng đình...hoặc đi hái lộc hay xin xâm đầu năm, để 
cho biết thời vận trong năm đó. Việc hái lộc thƣờng 
chọn một cành cây xanh tƣơi tốt, có nhiều mầm 
non, tƣợng trƣng cho năm mới đƣợc tài lộc sung 
túc. 
Sáng mùng một Tết, thì thói thƣờng ông bà già hay 
chủ gia đình thƣờng thức dậy sớm để làm lễ xong 
đất, nếu các con các cháu có thức sớm hơn cũng 
không đƣợc mở cửa nhà, mà phải chờ đợi ngƣời 
gia trƣởng trong gia đình mở cửa, tất cả con cháu 
trong gia đình phải tề tựu trƣớc bàn thờ để trƣớc 
làm lễ cúng ông bà tổ tiên đầu năm, sau mừng tuổi 
ông bà, cha mẹ. Các con cháu đƣợc lì xì bằng 
những phong bì màu đỏ, bên trong có tiền mới 
toanh, còn thơm mùi giấy, theo thói thƣờng các con 
cháu làm tuổi nói nhƣ sau : Con kính xin làm  tuổi  
ông  bà (hay cha mẹ)  sống  bá niên giai lão.  
          Đến sáng mùng ba Tết, trên bàn thờ lúc nào 
cũng đƣợc thắp nhang, hƣơng khói nghi ngút, đèn 
sáng trƣng. Mùi trái cây, mùi hƣơng, mùi pháo tất 
cả hòa lẫn nhau tạo nên một hƣơng vị đặc biệt của 
riêng những ngày Tết dân tộc Việt Nam. Những 
cành Mai, cành Đào trên bàn thờ hay ở góc nhà 
cùng vài chậu Vạn Thọ, Thƣợc Dƣợt... đang khoe 
sắc tỏa ra hƣơng thơm ngào ngạt cũng góp phần 
tạo nên không khí Tết năm xƣa.  

 

 Ủy ban xây dựng Tƣợng Đài Thuyền Nhân kính mong quí đồng hƣơng đóng góp mẫu thiết kế mô 
hình Tƣợng Đài Thuyển Nhân Việt Nam 

 Thời gian gởi mô hình đến ngày 1 tháng 3 năm 2013 
Mọi ý kiến và mô hình xin liên lạc gởi về địa chỉ E-mail vva@live.nl 

Nguyễn thị Nhƣ Tuyết 
(Trƣởng ban thực hiện TĐTN) 

Chân thành cảm ơn, 
 

 

 

Ghi ơn 

& 

Tƣởng nhớ 

Bao giờ tìm lại mùa xuân 

 
Xuân đã từ lâu không về nữa 
Hoa tuyết thay cho cánh mai vàng 
Bao mùa trăng vẫn là một nửa 
Bóng tối bao trùm cả không gian 
 
Xuân vẫn từ lâu vắng tiếng cười 
Xuân đi xuân đến chỉ buồn thôi 
Ta mãi tìm nhau ngày xưa ấy 
Để chỉ yêu anh suốt một đời 
 
Em biết mùa xuân vừa đánh mất 
Tay em buồn bã phiến buông lơi 
Cung đàn lỡ nhịp chùng dây phím 
Nên khúc ca xuân đến rã rời 
 
Bao giờ tìm thấy được mùa xuân 
Để ấp yêu nhau đến vạn lần 
Có thấy không anh hoa tuyết vỡ 
Bàn tay em lạnh ngón tình xuân 
 
Xuân chẳng còn gì cho em vui 
Xuân ơi xin trả lại cho người 
Em vẫn đi bên đời hư ảo 
Dù đã bao lần bỏ cuộc chơi 
 

Miên Thụy  
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BS Tăng Hà Nam Anh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bệnh gout nằm trong nhóm bệnh lắng tụ tinh thể 
(crystalline deposition disease).  Acide urique là thủ 
phạm. Cụ thể ở bệnh này là lắng tụ tinh thể 
 monosodium urate ở bao khớp, gân do tình trạng 
acide urique tăng cao trong máu… gây ra các đợt 
viêm khớp ngoại biên tức là viêm các khớp chân tay 
đặc biệt hay xảy ra ở ngón chân cái. 
Tình trạng viêm này là do các con bạch cầu đƣợc ví 
nhƣ các lính chiến đấu trong cơ thể đi dọn dẹp các 
tinh thể này.Tình trạng viêm này có thể tái đi tái lại 
nhiều lần gây ra biến dạng khớp nếu không điều trị. 
Không phải tất cà những ngƣời có acide urique cao 
trong máu là bị cơn gout, tuy nhiên nếu nồng độ 
acide urique trong máu cao và kéo dài càng lâu thì 
càng có nguy cơ bị gout.  

 

Thế tại sao lại bị tăng acide urique trong 
máu?  

Đó là do thận không thải đƣợc acide urique hoặc do 
cơ thể tạo ra quá nhiều (do ăn uống, do bịnh lý nhƣ 
ung thƣ máu dạng lim phôm, thiếu máu tán huyết, 
vảy nến.. ) hoặc do bất thƣờng trong chu trình tạo ra 
acide này. Bệnh sẽ biểu hiện bằng các cơn đau ở 
các khớp, khớp có thể bị sƣng to đỏ có thể có nƣớc 
trong khớp đặc biệt là ngón chân cái (khớp bàn 
ngón) hay bị nhất, tuy nhiên các khớp khác đều có 
thể bị.Cơn đau rất nặng đƣợc mô tả dữ dội và nhiều 
khi bệnh nhân không dám đắp mền vì chỉ cần chạm 
nhẹ vào cũng gây ra cơn đau dữ dội. 

Cơn gout hay xảy ra sau 1 chấn thƣơng nhẹ, sau 
bữa nhậu linh đình. Cơn gout có thể xảy ra vài ngày  

 

 

 

 

 

 

 

 

hoặc vài tuần và có thể tự bớt, nhƣng nếu không 
điều trị những cơn này sẽ xuất hiện thƣờng hơn và 
gây ra biến dạng hủy khớp gây tàn phế. 

Làm sao để chẩn đoán bệnh gout? 

Các BS sẽ cho bệnh nhân đi thử nồng độ acide 
urique trong máu và tùy theo thông số của mỗi loại 
máy thử mà cho các con số khác nhau, bình thƣờng 
nhỏ hơn 7mg/dLTuy nhiên cơn gout khá đặc biet 
nên đôi khi có thể chẩn đoán qua hỏi bệnh sử và 
khám bệnh nhân vì nồng độ acide urique trong máu 
cao giúp chẩn đoán nhƣng không chuyên biệt. Nếu 
lấy dịch khớp đem soi dƣới kình hiển vi để thấy các 
tinh thể urate hình kim là chắc chắn nhất nhƣng ít 
đƣợc làm vì nhiều lý do khác nhau.  - Chụp X ray 
khớp cho thấy hình ảnh tổn thƣơng xƣơng dƣới 
sụn. 

Bệnh tiến triển ra sao và có thể chữa khỏi 
hay không? 

Thƣờng thì cơn gout có thể bị đẩy lui bằng các 
thuốc hiện có và nếu bệnh nhân chịu theo cuộc điều 
trị và chấp nhận ăn kiêng thì có thể ngăn chặn đƣợc 
bệnh nhƣng nên nhớ rằng đây là loại bệnh không 
thể chữa dứt, nghĩa là bệnh nhân phải chấp nhận 
chế độ ăn kiêng và theo dõi bệnh suốt đời. Nếu 
không điều trị hoặc để cơn gout xảy ra nhiều lần sẽ 
gây hủy khớp gây tàn phế, lúc đó cần đến các phẫu 
thuật tái tạo lại khớp. Khoảng 20 % bệnh nhân bị 
gout bị sỏi thận do chính tinh thể urate lắng tụ gây 
ra sỏi làm tắc nghẽn đƣờng tiết niệu có thể gây suy 
chức năng thận, nhiễm trùng tiểu… có thể gây ảnh 
hƣởng đến tính mạng. một số bệnh nhân có các cục 
ở dƣới da nhƣ vùng khuỷu, mắt cá .. gọi là cục tophi 
là do lắng tụ tinh thể urate khi bể ra làm chảy ra 1 
chất bột trắng giống nhƣ phấn. Vai trò của nội soi 
khớp là làm sạch khớp, cắt bớt bao hoạt dịch c=E 
1a khớp khi bị viêm nhiều lần gây dày, hạn chế vận 
động của khớp. Một khi khớp bị hƣ hoàn toàn thì có 
thể thay khớp bằng khớp nhân tạo 

 

Bệnh GOUT đến từ đâu? 
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Hủ Tiếu Mỹ Tho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vật Liệu : 
- Xƣơng heo (xƣơng ống thì ngon vô cùng) 
- 1lb thit xay  
- 1/2 tôm (nếu ăn nhiều thì 1 lb) 
- 1 cái gan 
- 1 vỉ trứng cút 24 cái, nếu không có tƣơi thì 
   dùng 1 lon trứng cút  
- 1 bó cần tầu nhỏ 
- 1 bó hành lá  
- 2 trái chanh 
- 1 bó hẹ  
- 1 bọc giá (ít nhiều tuỳ số lƣợng ngƣòi ăn) 
- 2 muỗng canh củ cải mặn cắt nhỏ của chinese 
- 2 củ cải trắng 
- đƣờng, nƣớc mắm, bột ngọt, dầu lynn 
- dầu hào (hoặc xì dầu) + giấm + dầu mè 
 
Cách làm: 
 
 - Bắc 1 nồi nƣớc lèo to tuỳ ý thích, nấu cho sôi, và 
nếu thích cho vào 1 củ hành tây chẻ làm tƣ, đừng 
có chẻ đứt. Nấu cho sôi thì cho gia vị vào, thƣờng 
thì cho vào khoảng 2 muỗng ăn canh đầy, nếu thấy 
nồi nƣớc lèo chƣa đủ mùi thơm và ngọt thì cho 
thêm vào. Xong thì nấu cho sôi, cho tan gia vị, để 
lửa nhỏ lại, và nêm cho vừa ăn, thêm nƣớc mắm, 
đƣờng, bột ngọt khi cần. Nêm vừa ăn thì thôi, vặn 
lửa nhỏ để nƣớc lèo sắc và ngon. 
 
- thịt xay: cho lên chảo tí dầu cho nóng, xong cho  
vào 2 muỗng canh cải mặn. Kế đến cho thịt vào xào, 
rồi cho vào tí đƣờng, tí bột ngọt, xào lửa cao cho 
săn, khi chín thì nêm cho vừa ăn. Xong tắt lửa bỏ 
qua 1 bên. 
 

- Xá xíu mua về thái miếng mỏng để vào đĩa. 
- Gan luộc với 1 chút muối + vài lát hành tây (cho có 
vị thơm), vừa chín tới vớt ra, thái miếng mỏng. 
- Tôm: chẻ lƣng, lột vỏ, chà muối, rửa sạch để ráo 
nƣớc (có thể trụng tôm khi nào ăn cũng đƣợc, còn 
không thì trụng hết 1 lúc bày ra dĩa, trụng trong nồi 
nƣớc lèo). Trụng tôm để ráo rồi cho vào cùng đĩa 
với gan. 
 
- Trứng cút tƣơi: thì luột chín ròi bóc bỏ vỏ. Còn 
trứng cút lon: thì nấu nồi nƣóc sôi nhỏ lên, bỏ trứng 
cút vào trụng sơ rồi đổ ra gỗ cho ráo nƣớc và bỏ 1 
bên đĩa cùng với gan, tôm. 
 
- Cần: rửa sạch cắt, lấy phần cọng, cắt nhỏ nhƣ cắt 
hành, cho vào 1 chén. Còn phần lá thì cắt dài dài 
giống cắt hẹ, để vào đĩa. 
 
- Hành lá: rửa sạch, phần trắng thì cắt khúc dài dài, 
phần lá thì cắt nhỏ. Cho vào 1 chén. Rồi cắt vài 
miếng chanh để chung 1 bên. 
 
- Hẹ: rửa sạch, rôi cắt khúc dài dài, để chung với 
cần. 
- Giá: rửa sạch, ráo nƣớc để chung với hẹ + cần. 
 

 
 
Cách nấu nƣớc lèo: 
 
- Xƣơng heo rửa cho sạch, cho nồi nƣớc sôi vừa 
thôi, sôi lên thì cho toàn bộ xƣơng vào trụng sơ, rồi 
đổ bỏ nƣớc, rửa sạch, cho sạch máu tanh. 
 
- Lấy 1 nồi nƣớc to, nấu sôi. Cho vào xƣơng heo + 
2 cái củ cải trắng, bào vỏ rửa sạch. Nấu cho sôi lên 
rồi cho lửa nhỏ xuống để sôi từ từ cho đến khi nào 
xƣơng mềm. Trong quá trình thì hớt bỏ bọt cho 
sạch và trông nƣớc lèo. Khi xƣơng mềm thì nêm gia 
vị vào cho vừa ăn thì thôi. Khi nào ăn thì múc cho 
vào tô hủ tiếu. 
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Cƣời chút chơi 

 
 

 

 
Nơi sanh ra con em  
Trong một quán cà phê, nhạc nhẹ nhàng đầy thơ 
mộng, vì quán đông nên có 3 lão phải ngồi chung 
bàn với một cô gái khá trẻ và rất hấp dẫn.  
Chỉ một lúc sau, cả 4 ngƣời cùng nói chuyện rất tự 
nhiên và tất nhiên chẳng bao lâu sau đó chuyển 
sang chuyện ái tình. 
Cô gái trẻ đề nghị: 
- Nếu mỗi ngƣời trong số các anh đƣa em 1 euro thì 
em sẽ cho các anh thấy chân em 
Ba lão bị mê hoặc bởi cô gái trẻ này, tất cả đều lấy 
ra mỗi ngƣời một euro đƣa cho cô gái và sau đó cô 
gái kéo váy lên một ít để cho thấy cặp chân nàng. 
Tiếp đó cô nàng nói: 
- Nếu mỗi ngƣời các anh đƣa cho em 10 euro, em 
sẽ cho các anh thấy đùi em. 
Cả 3 lão đều nhanh chóng đƣa 10 euro cho cô gái 
và giữ đúng lời hứa cô ta kéo váy lên để hở bộ đùi 
nõn nà.  
Cuộc nói chuyện tiếp tục và cô gái trẻ lại nói: 
- Nếu các anh đƣa em 50 euro thì em sẽ cho các 
anh thấy nơi em đã... sanh ra con em! 
Ba lão già dịch do bản năng dê đều đồng loạt đƣa 
tiền. Sau khi nhận tiền, cô gái quay qua cửa sổ và 
chỉ bệnh viện ở bên kia đƣờng và nói: 
- Nơi em sanh ra con em là ở đó đó! 
 

Thế mà Ba cứ tƣởng… 

Hai cha con cùng đi dự thi "Cuộc thi tìm hiểu về Phụ 

nữ". Kết quả, ngƣời con đậu, ngƣời cha rớt, ngƣời 

cha thắc mắc hỏi con: 

- Ba lớn hơn con mấy chục tuổi, lẽ nào lại không 

hiểu phụ nữ bằng con? Con hãy nói ba nghe con đã 

trả lời các câu hỏi thi nhƣ thế nào. 

Ngƣời con từ tốn lặp lại từng câu hỏi của cuộc thi và 

câu trả lời của cậu ta : 

1. Tóc của ngƣời phụ nữ ở đâu quăn nhất?  

Con trả lời ở Châu Phi 

Ngƣời cha la lên:  

- Thế mà Ba cứ tƣởng. 

2. Cơ quan nào của ngƣời phụ nữ mạnh nhất?  

Con trả lời : Hội Phụ NữThế Giới 

Nguời cha lại la lên:  

- Thế mà Ba cứ tƣởng. 

3. Cái gì của ngƣời đàn ông mà ngƣời phụ nữ cần 

nhất?  

Con trả lời: Túi tiền. 

Ngƣời cha thở dài:  

- Thế mà Ba cứ tƣởng… 

 

    Giá trị của tình yêu 

  Hai ngừơi bạn ngồi nhậu nhẹt, anh Tƣ cho bạn 
xem chiếc nhẫn hột xòan to tƣớng mà anh mới 
mua tặng để vị hôn thê, anh Năm góp ý kiến: 
- Tôi nghĩ anh nên tặng cho cô ta chiếc xe 
Mercedes có phải là rẻ tiền mà cô ta thích hơn 
không? 
Anh Tƣ  thở dài:  
- Tôi cũng biết thế, nhƣng mà làm sao tìm ra 
chiếc Mercedes giả đây? 
 
 
Quá hiểu 
 Hai ngƣời bạn, sau ngày cƣới gặp laị nhau, thấy 
vẻ mặt anh Năm hốc hác, hai mắt quầng đen, anh 
Tƣ hỏi:  
- Sao trông anh sao bơ phờ quá vậy, bị vợ đánh 
à? 
Anh Năm lắc đầu, buồn bã :  
- Không, nếu vậy thì đã phứơc, chỉ vì làm việc 
nhiều qúa đi, một mình tôi phải thầu hết mọi 
chuyện trong hãng vì sau ngày cứơi thì bà xã tôi 
đều đuổi các cô thƣ ký đi cả!  
- Sao lạ vậy? vợ bạn ngày xƣa cũng là thƣ ký 
mà!  
- Chính vì thế, đó là lý do.     
  

   Oan quá 
 Cụ Trƣởng ấp bắt gặp một tên ăn trộm đang trèo 
lên cây mít trong vừơn nhà mình, tay chống nạnh, 
cụ quát: 
- Thằng kia, có phải mày định hái mít của ông đấy 
phải không? 
Tên ăn trộm cãi : 
- Đâu có, cụ nói oan cho con quá. Con thấy nó rớt 
nằm dƣới đất, nên leo lên để gắn lại vào cành 
dùm cụ đấy chứ ! 

 

  Thơ 
 Trong một buổi họp mặt những nhà thơ tài tử tại 
nhà một thân hữu. Con trai của chủ nhà thao thao 
kể với ông hàng xóm: 
- Cháu vừa đi công tác xa về. Lúc thì Hà Nội, khi thì 
Sài Gòn, lúc xuống Cà Mau, vui lắm bác ạ.  
Có đi mới biết đƣợc nhiều, đúng nhƣ ông cha mình 
đã nói: "Đi ngày dàng, học sàng khôn". cháu thấy 
khi mình muốn bán gì thì phải tìm chỗ nào ngƣời ta 
cần mới bán cao giá đƣợc. 
- Thế hả ? Sau bao nhiêu năm gom góp, lão có hơn 
800 bài thơ, nhờ cháu  xem chỗ nào bán dùm bác 
nghe. 
- Dạ để cháu mang xuống vùng bốn bán cho bác. 
- Tại sao lại đem xuống vùng bốn bán vậy?? 
- Thƣa bác, tháng trƣớc khi cháu vừa đi qua bến đò 
Vĩnh Long, cháu thấy nhiều bảng cắm ngoài đƣờng 
nhƣ: Nhà cho thuê, Tiệm Nai đồng quê, Cân ngƣời 
làm và còn có cái bảng thiệt lớn đề là: "CẦN THƠ "  
- ??? 
 

http://www.de-mooiste-animaties.nl/files/animaties/lachen/lachen-16593.gif
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Giá biểu quảng cáo trên báo Việt Nam Nguyệt San năm 2013 

  

 
 
 
Danh sách độc giả trả tiền báo tính từ 23-11-2012 đến 11-1-2013 

 
               
stt 

             ngày 
trả tiền Tên vùng số độc giả  số tiền  ghi chú 

1 25-11-2012 Fam. Cuc & My Tiel 809 30 
 2 27-11-2012 Le Kim Tuyet Nijmegen 763 30 
 3 28-11-2012 Fam. Vo Rotterdam 792 30 
 4 6-12-2012 Dinh Ngoc Hien Nieuw-Vennep 101 30 
 5 8-12-2012 Tran Thi Nhat Hoorn 754 50 
 6 9-12-2012 Bui Duc Hoat Lisse 102 30 
 7 9-12-2012 Lau Van Sang Viersen (Duitsland) 835 40 
 8 17-12-2012 Vo Hong Vang Nieuwegein 203 30 
 9 21-12-2012 Le Thi Ngu Utrecht 46 30 
 10 27-12-2012 Nguyen Van Nhi Purmerend 828 30 
 11 31-12-2012 Nguyen T. V. Hoang Leusden 657 30 
 12 2-1-2013 Ta Duc Nhat Etten-Leur 256 30 
 13 7-1-2013 Nguyen Y Binh Heerhugowaard 82 50 ủng hộ 20 

14 9-1-2013 Nguyen T.K. Nuong Oss 795 30 
 

       

Trang         Màu hoặc trắng đen Số tiền mỗi số báo 1 năm (8 số 
báo) 

Trang ngoài bìa sau              Hình màu €150 €800 

Trang trong bìa sau              Trắng đen   100   600 

1/2 trang trong              Trắng đen     50   300 

1/4 trang trong              Trắng đen     25   150 

1/8 trang trong              Trắng đen     15   100 

 

Thông báo của Ban Quản Trị Việt Nam Nguyệt San (VNNS) 

 

Kính thƣa quý độc giả, 

Ban quản trị Việt Nam Nguyệt San (VNNS) luôn cố gắng cải tiến về nội dung lẫn hình thức, nhằm 
đạt tối đa sự hài lòng của quý độc giả xa gần. Để có thể thực hiện điều này một cách tốt đẹp, 
chúng tôi kêu gọi sự yểm trợ tài chánh đều đặn của quý vị.  

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, mỗi khi báo phát hành chúng tôi sẽ gởi kèm theo mẫu chuyển tiền 
(acceptgirokaart) đến độc giả nào đã hoặc sắp hết hạn báo. Quý vị dùng phƣơng tiện này để 
chuyển tiền về trƣơng mục của cộng đồng.  

Trong trƣờng hợp quý độc giả dùng phƣơng tiện khác để chuyển tiền, ví dụ nhƣ internet bankier, 
xin chuyển tiền về trƣơng mục của cộng đồng số: 815519745 t.n.v. AVVN với ghi chú rõ địa chỉ và 
số độc giả để ban quản trị dễ dàng hơn trong việc cập nhật danh sách. 

Trân trọng kính chào thân ái   

Ban Quản Trị VNNS 
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                    Lá thƣ toà soạn 

 
Sau những náo nhiệt của mùa Giáng Sinh và năm mới dƣơng lịch 2013 là đến lúc ngƣời Việt chúng ta 
chuẩn bị đón chào Tết âm lịch và mùa xuân mới. So với lễ Giáng Sinh và năm mới đƣợc hầu hết mọi ngƣời 
trong xã hội Hoà Lan cũng nhƣ phần đông các dân tộc phƣơng Tây chuẩn bị thật tƣng bừng nhộn nhịp, thì 
sự chuẩn bị đón Tết âm lịch diễn ra một cách âm thầm hơn trong cộng đồng ngƣời Việt tha hƣơng. Tuy 
vậy, sự đón chào Tết Nguyên đán của chúng ta cũng không kém phần rộn rã và long trọng ở khắp mọi nhà 
ngƣời Việt tại Hòa Lan. Vì lẽ Tết Nguyên đán là một phong tục của ngƣời Việt Nam và là nét đặc thù của 
nền văn hoá Việt. 

Tết Nguyên đán là ngày đầu của một năm, là biểu hiện của mùa xuân mới. Mùa xuân, theo sự tuần hoàn 
của vạn vật, là mùa cây trái đâm chồi nẩy lộc, hoa lá trổ bông, nên mùa xuân luôn đem lại cho ta những 
niềm tin mới và hy vọng tràn trề. Trong niềm tin tƣởng đó, Ban Quản Trị Việt Nam Nguyệt San (VNNS) xin 
gửi đến quý văn hữu và đồng hƣơng những lời chúc tốt đẹp nhất cho năm mới Qúy Tỵ này.   

Nhìn lại một năm vừa qua, VNNS tiếp tục cố gắng tạo dựng mảnh đất với hoa thơm trái ngọt để chuyển đến 
bạn đọc khắp nơi. Nhƣ chúng ta đã biết, từ bao năm nay VNNS không nhận đƣợc ngân khoản trợ cấp nào; 
tất cả văn hữu và cộng tác viên đều làm việc tình nguyện, tất cả ấn phí đều dựa vào sự đóng góp của đồng 
hƣơng qua việc đặt mua báo hàng năm hay qua các quảng cáo.  

VNNS trân trọng cám ơn quý vị đã ủng hộ bền bỉ Việt Nam Nguyệt San và cảm nhận rằng sẽ cố gắng hơn 
nữa để VNNS luôn là món quà tinh thần xứng đáng đối với đồng hƣơng.    

Mừng xuân mới năm nay, Cộng Ðồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hòa Lan sẽ tổ chức Hội Xuân Qúy Tỵ 
cho toàn thể đồng hƣơng chúng ta vào ngày thứ bảy 26/01/2013 tại Olympus College, Arnhem. Hy vọng 
chúng ta sẽ cùng tụ về nơi đây để cùng nhau chào mừng xuân mới nhƣ để tìm lại dƣ âm những ngày Tết 
nơi quê nhà.    

Số báo 255 kỳ tới mang chủ đề Hòa Lan, quê hƣơng mới sẽ đƣợc phát hành vào trung tuần tháng 3 năm 
2013.  VNNS mong mỏi tiếp tục đón nhận các đóng góp của quý vị. 

Bài viết xin gửi về tòa soạn trƣớc ngày 01-03-2013 theo địa chỉ email sau đây:  ngothuychuong@gmail.com 

Một lần nữa, trong niềm vui đón chào xuân mới, Ban Biên tập Việt Nam Nguyệt San thân chúc quý đồng 
hƣơng, quý văn hữu, quý cộng tác viên, quý cơ sở kinh doanh, dịch vụ một năm Quý Tỵ dồi dào sức khoẻ, 
hạnh phúc, thành công và thịnh vƣợng. 

Trân trọng, 

 

Việt Nam Nguyệt San  
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